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Önsöz
Lâfzý muhkem yalnýz, anlaþýlan, Kur’ân’ýn;
Çünkü kaydýnda deðil hiç birimiz mânanýn.

Ya açar Nazm-ý Celil’in, bakarýz yapraðýna,
Yahut üfler geçeriz bir ölünün topraðýna.

Ýnmemiþtir hele Kur’ân, bunu hakkýyla bilin!
Ne mezarlýkta okunmak, ne de fal bakmak için.

Mehmed Âkif  Ersoy

Elinizdeki çalýþma Kur'an'ý okuma ve anlama çaba ve çalýþmalarýna küçük
de olsa bir katký saðlamayý amaçlamaktadýr. Hemen belirtilmelidir ki
Kur'an hakkýnda bilgileri kapsamlý ve hacimli olarak ele alan bir tefsir u-
sulü olma iddiasýnda deðildir. Bu çalýþmanýn ana gayesi, Kur'an hakkýnda
ilk ve temel bilgilere ulaþmayý isteyen; bunlarý öz, kýsa ve ayrýntýlardan u-
zak bir þekilde bir arada bulmayý amaçlayan; bir Kur'an talebesi olma yo-
lunda atýlacak ilk adýmlarýn neler olduðunu öðrenme peþinde olup ihtisas
sahibi olmayan genel okur kitlesinin bu ihtiyaçlarýný muhtasar ve yalýn bir
biçimde karþýlamaktýr.

Kur'anla ilgili gerekli görülen bilgilerin yaný sýra âyetlerin iniþ sýrasýný gös-
teren bir tablo da ilâve edilerek okuyucuya bu yolculuðunda bir baþka yar-
dýmcý aracý sunulmaya çalýþýlmýþtýr.

Çalýþmanýn sonunda yer alan çoktan seçmeli test bölümü ise Kur'an'dan
öðrendiklerini sorgulamak ve pekiþtirmek isteyen okur için bir anahtar
olma iþlevi saðlamaktadýr. Her bir soru sonunda ilgili olduðu sûre ve
âyet numaralarý (mesela; Bakara Sûresi’nin 125. âyetiyle ilgili sorunun
sonunda 2/125 þeklinde) verilerek okurun, cevabýnýn saðlamasýný yap-
masý ve bilgisini pekiþtirmesi hedeflenmiþtir.

Çalýþmamýzýn ilk nüshalarýný okuyarak deðerli öneri ve eleþtirilerde bu-
lunan ve böylece hatalarýmýzýn azalmasýna vesile olan deðerli dost ve kar-
deþlerimiz Abdullah Açýk, Fatýma Neþe Tuna, Abdullah Yýldýz, Ahmet
Fuat Koral, Ahmet Kalkan, Ahmet Salih Kahraman, Ahmet Süruri, Ha-
san Bacanlý, Hüseyin Akkuþ, Ýbrahim Tanuður, Ýsmet Uçma, Kadir Yet-
kin, Melike Günyüz, Musa Demirtaþ, Münib Engin Noyan, Mürsel
Sönmez, Necmi Hamza, Nevzat Argun, Resul Bozyel, Seyfi Kenan, Þa-
ban Karaköse, Þerafettin Kalay, Vecdi Akyüz, Yaþar Ünal'a teþekkürleri-
mizi sunarýz. Tabiî ki bu deðerli dost ve kardeþlerimizin öneri ve eleþti-
rilerine raðmen geride hâlâ hatalar kalmýþsa bunlar da yine bütünüyle bu
kitabý hazýrlayanlarýndýr.

Kur'an'a dair çalýþmalarýn günden güne artmasýný umar, bu naçiz çalýþmanýn
da Yüce Yaratan tarafýndan makbul ameller sýnýfýna dahil edilmesini niyaz e-
deriz. Gayret ve kusur bizden, tevfik ve baðýþlama Rabbimizdendir. 





Bismillâhirrahmânirrahîm

Hamd,
o rabbu’l-âlemîn,
o rahmân-rahîm,

o din günü’nün mâliki Allah’ýn!
Sade sana ederiz kulluðu / ibadeti

ve sade senden dileriz avni / inayeti yârab!
Hidayet eyle bizi doðru yola; 

o kendilerine in‘am ettiðin mesûdlarýn yoluna; 
ne o gazap olunanlarýn, ne de sapkýnlarýn!  

1/Fâtiha,1-7
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I. Allah Ýle Ýnsan Arasýndaki Ýletiþim

1. Yaratýlýþ ve Ýletiþim

Allah vardý ve hiçbir þey yoktu. Bir þeylerin var olmasý için Allah’ýn “Ol!”

demesi gerekiyordu. Nitekim “Göklerin ve yerin benzersiz yarataný bir þeyin

olmasýný dilediðinde ona sadece ‘ol!’ der, o da oluverir.”1 Allah’ýn var ettikleri

içinde insanýn elbette bir ayrýcalýðý bulunmaktadýr: Yüklendiði sorumlu-

luktan kaynaklanan bir ayrýcalýk...

Ýnsana bir sorumluluk yüklendi; fakat o bunu yerine getiremedi: “Hiç kuþ-

kusuz, daha önce Adem’e buyruðumuzu ulaþtýrmýþtýk; ne var ki o unuttu. Onu

azimli bulmadýk.”2 Yine de Allah onu baðýþladý, seçti ve bütün insanlýk ta-

rihi boyunca geçerli olacak þu emri ferman buyurdu: “Her ne vakit size ka-

týmdan bir kýlavuz gelir de benim kýlavuzuma her kim uyarsa artýk onlara kor-

ku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar.”3

Ýnsan yeryüzündeydi. Ancak baþýboþ býrakýlmamýþtý, býrakýlmayacaktý

da…4 Ýnsan olumlu özellik ve donanýmlarýnýn yaný sýra5 zayýf,6 zalim,7

nankör,8 cahil,9 aceleci,10 cimri11 ve tamahkâr12 olmak gibi birtakým olum-

suz özelliklere de sahipti ve bu sebeple de yürüdüðü yoldan sapabilirdi ve

çoðu zaman sapmýþtý da. Ýþte bu yüzden Allah, insanýn tekrar doðru yola

gelmesi amacýyla uyarýcýlar ve kýlavuzlar göndermeyi sürdürdü. Bu kýla-

vuzlar da tarihin her döneminde, dünyanýn her coðrafyasýnda insanlar için

bu yolu aydýn ve belirgin kýlmaya devam ettiler.13

2. Sözsüz ve Sözlü Ýletiþim

Ýnsanýn yaratýlýþýyla baþlayan süreçte Allah ile insan arasýndaki iletiþimin

iki þekilde belirginleþtiðini görürüz: Allah’tan insana doðru ve insandan Al-

lah’a doðru. Bu iki iletiþim þekli de kendi içinde iki gruba ayrýlýr: (a) söz-

süz (b) sözlü.

Allah’tan insana yönelik sözsüz iletiþim türü, insanýn içinde yaþadýðý tabi-
at/kâinat ile kendisinde bulunan iþaretler olarak ortaya çýkar. Kâinatta ve in-
sanýn kendisinde mevcut olan bu iþaretler14 Allah’ýn insana kendisini du-
yurduðu, bildirdiði sözsüz –ama sessiz olmayan– tanýklardýr. Bu iþaretler,
Allah tarafýndan âyet, yani ‘iþaret, alâmet’ olarak isimlendirilmektedir. Al-
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1 2/Bakara, 117; 36/Yâsîn, 82

2 20/Tâhâ, 115

3 2/Bakara, 38

4 75/Kýyâmet, 36

5 95/Tîn, 4

6 4/Nisâ, 28

7 33/Ahzâb, 72

8 14/Ýbrâhîm, 34; 17/Ýsrâ, 67;
22/Hac, 66; 42/Þûrâ, 48;
43/Zuhruf, 15; 100/Âdiyât, 6

9 33/Ahzâb, 72

10 17/Ýsrâ, 11; 21/Enbiyâ, 37

11 17/Ýsrâ, 100

12 70/Meâric, 19

13 6/En’âm, 131; 15/Hicr, 4;
20/Tâhâ, 134; 26/Þuarâ, 208;
28/Kasas, 59; 35/Fâtýr, 24

14 41/Fussýlet, 53



lah’tan insana yönelik sözlü iletiþimde ise bu iþaretler artýk bir
söz/lisan kalýbýna dökülmektedir. Bu sözlü ifadenin adý da vahiy-
dir. Sözsüz iletiþimdeki âyetlerin doðrudan ilk muhatabý teker te-
ker bütün insanlar iken sözlü iletiþimdeki âyetlerin doðrudan ilk
muhatabý peygamberdir. Peygamber aracýlýðýyla ikincil muhatap i-
se bütün insanlardýr (bkz. Þekil 1). Birinci gruptaki âyetler görü-
len/hissedilen âyetler (âyât-ý menþûre); ikinci gruptakiler ise okunan âyetler
(âyât-ý mestûre)dir. 

Ýnsandan Allah’a yönelik iletiþimin sözsüz olan kýsmý, genel olarak ibadet,
özelde de namaz biçiminde ortaya çýkar. Ýbadet/namaz insanýn bedeni, dü-
þüncesi ve icraatlarýyla ortaya koyduðu bir iletiþimdir. Ýnsanýn Allah’la
kurduðu bu iletiþim, þu hadiste özlü bir biçimde ifade edilir: “Na-
maz, müminin miracýdýr.”15 Ýnsandan Allah’a yönelik sözlü iletiþim
türü ise duadýr. Dua, insanýn Allah karþýsýndaki konumunu belir-
ler, hatta onun katýnda deðer kazanmasýný saðlayan temel unsur-
dur16 (bkz. Þekil 2). Dua, Allah’ýn insana yakýnlýðýnýn bir iþareti
ve sonucudur: “Ve þâyet kullarým sana benden sorarlarsa muhakkak ki
ben çok yakýnýmdýr, bana dua edince duacýnýn duasýna karþýlýk veririm.
O hâlde onlar da bana karþýlýk versinler ve bana hakkýyla iman etsin-
ler ki doðru yolu bulabilsinler.”17

II. Zincirin Son Halkasý: Kur’an

1. Son Halkadan Öncesi 

Yukarýda sayýlanlar arasýnda burada üzerinde detaylý olarak duracaðýmýz
iletiþim türü, Allah’tan insana doðru kurulan sözlü iletiþimdir. Daha önce
Allah’ýn, insanlýk tarihi boyunca seçtiði elçileri aracýlýðýyla insanlara hi-
tap ettiðini söylemiþtik. Allah, seçtiði bu elçileriyle farklý yollarla konuþ-
muþ, iletmeleri ve uygulamalarý için onlara mesajlarýný bildirmiþtir.
Kur’an’da kendilerine kitap verilen elçilerden yalnýzca dördünden söz
edilmektedir (bkz. Þekil 3).

Bu dört elçiye verilen kitaplar dýþýnda elbette Allah diðer peygamberlerle
de konuþup onlara mesajlarýný bildirmiþtir; ancak Kur’an, bu mesajlarýn bir
kitap hâline getirilip getirilmediðine dair bize bir bilgi vermemektedir.

Allah

Peygamber Ýnsanlar

A l l a h

Ý n s a n

{ }Sözsüz Sözlü

Ý
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a
r
e
t

Ý
b
a
d
e
t

V
a
h
i
y

D
u
a

15 Ýbn Mâce, I, 313

16 25/Furkân, 77

17 2/Bakara, 186

Þekil 1: Vahiy ve Muhataplarý

Þekil 2: Allah ile Ýnsan Arasýndaki 
Ýletiþim
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Yine de þunu belirtmek gerekir ki Kur’an’da önceki sahifeler18 ya da
öncekilerin yazýlý belgeleri/kitaplarý19 þeklinde ifadeler kullanýlmakta-
dýr; muhtemelen bu ifadelerle yeryüzünde Allah’ýn mesajýný ilet-
mekle görevli bütün peygamberlerin aldýðý ve duyurduðu vahiyler
kastedilmektedir.20

2. Kur’an Nedir?

Allah’ýn kendisine hitap ettiði en son peygamber, Hz. Muhammed; insanlý-
ða gönderilen son kitap ise Kur’ân-ý Kerîm’dir.21 Kur’an, Ýslâm’ýn ortaya koy-
duðu her tür inanma, düþünme ve davranma biçimlerini belirleyen tek temel
dayanaktýr. Hz. Peygamber, bu dayanaða istinaden ve onun doðrultusunda
hareket etmiþ, insanlara ulaþtýrmakla görevli olduðu bu mesajý öncelikle ha-
yatýnda kendisi uygulayarak fiilî hâle getirmiþtir. Bu hususta Hz. Âiþe’nin þu
tanýklýðý yeterli ve anlamlýdýr: “Allah Resulü’nün ahlâký, Kur’an’dý.”22 Bundan
daha doðal bir þonuç olamazdý; zira genelde bütün elçiler, özelde de Hz.
Peygamber, aldýðý haberi/mesajý sadece duyurmakla görevli bir postacý
deðildir. Aldýðý mesajý öncelikle kendi hayatýna dinamik bir þekilde yansýta-
bilmelidir ki ancak o zaman söylediði ile eylediði arasýndaki uyum gün gibi
aþikâr olabilsin. Dolayýsýyla “kitap”ý, “peygamber”den kopuk ve ayrý bir
metin olarak algýlamak, en baþta bu metnin kendisine ihanet olacaktýr.
Peygamber, insanlar için hem bir “uyarýcý”’, hem de “en iyi model”dir.23

3. Kur’an’ýn Tanýmý

Allah’ýn, Hz. Peygamber’e indirdiði Kur’an ile ilgili olarak çeþitli taným-
lar yapýlmýþtýr. Âlimler tarafýndan yapýlan bu tanýmlardan her biri
Kur’an’ýn belirli yönlerini vurgulamaktadýr. Bunlar arasýndan en kapsam-
lý olan taným þudur:

Bu tanýmda yer alan temel özellikleri þimdi ayrýntýsýyla ele alalým:
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18 20/Tâhâ, 133; 87/A’lâ, 18

19 26/Þuarâ, 196

20 3/Âl-i Ýmrân, 184; 16/Nahl,
44; 20/Tâhâ, 133;
26/Þuarâ,196; 35/Fâtýr, 25;
54/Kamer, 43; 87/A’lâ, 18

21 33/Ahzâb, 40

22 Buharî, Edeb, 309; Müslim
1/514, 746; Hâkim, 2, 342

23 33/Ahzâb, 21 

Kur’an; 

Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirilmiþ, 

mushaflarda yazýlmýþ, 

Hz. Peygamber’den bizlere tevâtür yoluyla nakledilmiþ,

okunmasýyla ibadet edilen, 

benzerini getirmekten insanlarýn âciz kaldýðý 

Allah kelâmýdýr.

Tevrat Hz. Mûsâ
Zebûr Hz. Dâvûd
Ýncil Hz. Îsâ
Kur’an Hz. Muhammed

Þekil 3: Kitaplar ve Gönderildikleri
Peygamberler



3a. Allah’ýn Kelâmý: Kur’an’ýn en önde gelen bu
niteliði, hiç þüphesiz onun sahip olduðu hakikatle-
rin ve bilgilerin kaynaðýna iþaret etmektedir. Bu da
ona inanmanýn en temel gerekçesidir. Yaratan tara-
fýndan söylenmiþ bir söz elbette ki diðer bütün
sözlerin üstündedir ve bu özelliðinden dolayý bir
kutsallýk kazanýr. Zira yaratan, diðer bütün lütuf
ve ihsanlarýna ilâveten, yarattýðý insana tenezzül
buyurarak söz söyleme lütfunda bulunmuþ ve bu
vesileyle de insan diðer yaratýklar arasýnda bir im-
tiyaza sahip olmuþtur. Kur’an’ýn, Allah’ýn Kelâm’ý
oluþunda dikkat edilmesi gereken bir husus da o-
nun bir beþer tarafýndan uydurulmadýðý, dolayý-
sýyla da ihtiva ettiði hakikatlerin herhangi bir be-
þerin ortaya koyabileceðinin çok ötesinde olduðu-
dur. Kur’an’a, peygamber de olsa hiçbir insanýn
sözü karýþmamýþtýr, karýþamaz da: “Eðer o
(peygamber), bize birtakým sözler isnat etmiþ olsaydý
onu sað elinden yakalardýk ve þah damarýný koparýrdýk
ve hiçbiriniz onu koruyamazdý.”24

3b. Hz. Muhammed’e Ýndirilmiþ: Bu ifade Al-
lah’ýn, daha önce baþka peygamberlere indirmiþ
olduðu kitaplarý (bkz. Þekil 3) dýþarýda tutarak yalnýzca Peygamber
Efendimize indirilen vahyin Kur’an olarak isimlendirileceðini vur-
gulamaktadýr.25

3c. Mushaflarda Yazýlmýþ: Mushaf terimi iki kapak arasýnda toplanmýþ say-
falar anlamýna gelir ki Kur’an’ýn elimizde tuttuðumuz kitap biçimini ifa-
de eder. Kur’an, Hz. Peygamber’den sonra kitap hâline getirilmiþ; ez-
berlenmesinin yaný sýra yazýya da geçirilerek günümüze kadar ulaþtýrýl-
mýþtýr (bkz. III. Kur’an’ýn Kitap Olarak Kýsa Tarihi baþlýklý bölüm).

3d. Tevâtür Yoluyla Nakledilmiþ: Bir haber veya sözün, bir araya gele-
rek yalan söylemeleri mümkün olmayan çok sayýda kimse tarafýndan
ayný þekilde aktarýlmasýna tevâtür denir. Kur’ân-ý Kerîm, mushaflarda
yazýlý olmasýnýn yaný sýra ayrýca ezberlenmiþ ve insanlarca kuþaktan ku-
þaða þifahen/sözlü olarak da aktarýlmýþtýr. Kur’an, bu özelliðiyle yeryü-
zünde hiçbir kitaba –ne ilâhî, ne de insanî hiçbir kitaba– nasip olma-
yan bir ayrýcalýða sahiptir.
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24 69/Hâkka, 44-47 

25 2/Bakara, 185; 10/Yûnus,
37; 17/Ýsrâ, 73-75

26 75/Kýyâmet, 17-18

Kur’an Kelimesinin Kökenine Dair

Dil bilginleri ilâhî hitabýn/kitabýn adý olan “kur’an”
kelimesinin kökeni hakkýnda farklý görüþlere sahip-
tirler. Bunlarý kýsaca þu þekilde sýnýflayabiliriz:

1. Kur’an kelimesi »´Ãz£ kelimesinin çoðulu olan µÎ[z£’den
türemiþtir. Bu görüþe göre Kur’an hemzesizdir: ²[z£ (Ku-
rân). Bu görüþün sahibi Ferrâ’dýr. Böylece kur’an kelimesi,
âyetleri birbirine benzeyen, birbirini çaðrýþtýran anlamýna
gelmektedir. 

2. Kur’an kelimesi hiçbir kökten türememiþtir ve Allah’ýn
Hz. Muhammed’e indirdiði kitabýn özel adýdýr. Bu görüþü
Ýmam Þafiî savunmaktadýr. Ona göre de ²[z£ (Kurân)
þeklinde hemzesizdir. 

3. Kur’an, bir þeyi bir þeye yaklaþtýrmak anlamýna gelen
²z£’den türemiþtir. Zira âyet ve sûreler birbirlerine yaklaþtý-
rýlarak eklenmiþtir. Bu görüþ Ebu’l-Hasan el-Eþ’arî tarafýn-
dan ileri sürülmüþtür. Bu görüþe göre de ²[z£ (Kurân) þek-
linde hemzesizdir.

4. Kur’an lâfzý, toplama anlamýna gelen Æz£ kelimesinden tü-
remiþtir. Geçmiþ kitaplarýn bilgilerini kendinde topladýðý i-
çin ona bu ad verilmiþtir. Bu görüþü Ebu Ýshak ez-Zeccâc
ileri sürmüþtür.

5. Kur’an kelimesi okumak anlamýna gelen Çz£’nin mastarý-
dýr. Dolayýsýyla ²Çz£ okuma/okunan anlamýna gelmekte-
dir.  Bu görüþü Ebu’l-Hasan Ali b. Hâzým el-Lihyânî sa-
vunmaktadýr. Bu görüþü destekleyen âyetler de bulun-
maktadýr: “Onun yerleþtirilmesi ve okunmasý (¹³Çz£) bize
aittir. Böylece biz onu okuduðumuzda onun okunuþuna
uy.”26 Bu beþi içerisinde tercih edilen ve genel kabul
gören görüþ bu sonuncusudur. 



3e. Okunuþuyla Ýbadet Edilen: Kur’an, insan hayatýnýn her alanýyla ilgi-

li temel ilkeleri ortaya koyarak bunlarýn uygulanmasýný talep eder. Bu-

nunla birlikte Kur’an bir ibadet dilidir de ayný zamanda. Onun içindir

ki namazýn, namaz olmasý Kur’an’dan bir parçanýn –kiþinin güç yetire-

bildiði kadarýnýn–27 okunmasýyla mümkündür. Kur’an dýþýnda bir þe-

yin okunmasý bu þartý yerine getirmez. 

3f. Ýnsanlarý Âciz Býrakan: Kur’an, hem lâfýz hem mana hem de bu iki-

sinin oluþturduðu nazým/düzen/armoni itibarýyla bir bütünlük oluþtu-

rur. Gerek indiði dönemde gerekse sonraki dönemlerde ne lâfýz ne de

mana açýsýndan onun benzeri bir kitap meydana getirilmemiþtir, getiri-

lememiþtir. Kendisinin ilâhî kaynaklý olduðunu iddia ederken Kur’an,

bir sûresinin benzerini getirmelerini isteyerek hasýmlarýna meydan oku-

muþ, bunu yapamadýklarýný ve de yapamayacaklarýný kesin bir dille ifa-

de etmiþtir.28 Kur’an’ýn bu özelliði, onun en son kitap oluþunu ve kýya-

mete kadar da bu þekilde devam edeceðini göstermektedir.

4. Kur’an’ýn Diðer Ýsimleri

Kur’an’ýn altmýþ kadar ismi olduðu belirtilir. Bunlarýn hepsi Kur’an’da mev-

cut olan ve genelde Kur’an’ýn özelliklerinin anlatýldýðý kullanýmlardan çýka-

rýlmýþtýr. Belli baþlýcalarý þunlardýr:

• Kitap: “Elif. Lâm. Mim. Bu kitap, kendisinde hiç þüphe yoktur, muttakîler

için bir kýlavuzdur.”29

• Tenzîl (Ýndirilme): “Þüphesiz bu, âlemlerin Rabbi tarafýndan tenzîldir.”30

• Vahiy (Bildirim): “Bu bildirilen vahiyden baþka bir þey deðildir.”31

• Kelâmullah (Allah’ýn Kelâmý): “Ve müþriklerden biri senin korumana baþvu-

rursa onu koruma altýna al, olur ki böylece kelâmullahý iþitir.”32

• Zikr (Hatýrlatma): “Muhakkak ki zikri biz indirdik ve þüphesiz onun koru-

yucularý da biziz, biz.”33

• Furkân (Hakký batýldan ayýran): “Bütün insanlýða bir uyarýcý olsun diye ku-

luna furkâný indiren ne yücedir!”34

• Hüdâ (Rehber, kýlavuz, hidâyet): “Muhakkak Rabbinizden size apaçýk bir ka-

nýt, bir hüdâ, bir rahmet geldi.”35
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27 73/Müzzemmil, 20

28 2/Bakara, 23-24; 11/Hûd, 13;
17/Ýsrâ, 88; ayrýca
bkz.15/Hicr, 9

29 2/Bakara,1-2

30 26/Þuarâ, 192

31 53/Necm, 4

32 9/Tevbe, 6

33 15/Hicr, 9

34 25/Furkân, 1

35 6/En’âm, 157



• Rahmet: “Muhakkak ki bu (Kur’an), hidayet ve inananlar için rahmettir.”36

• Þifâ: “Ey insanlar! Ýþte Rabbinizden size bir öðüt, kalplerdekiler için bir þi-

fâ ve inananlar için bir hidâyet ve rahmet geldi.”37

• Mev’iza (Öðüt): “Gerçek þu ki biz size apaçýk âyetler, sizden önce geçip gitmiþ

toplumlardan bir ders ve muttakiler için bir mev’iza indirdik.”38

• Hikmet: “Evlerinizde okunan Allah’ýn âyetlerini ve hikmeti hatýrlayýn.”39

• Rûh: “Ýþte sana da kendi buyruðumuz altýnda rûhu vahyettik.”40

• Ahsenü’l-Hadîs (Sözün en güzeli): “Allah, sözün en güzelini, birbirine

benzer, ikiþerli bir Kitap hâlinde indirdi. Rablerinden korkanlarýn, ondan deri-

leri üprerir, sonra derileri ve kalpleri Allah’ýn zikriyle yumuþar. Ýþte bu Allah’ýn

rehberidir. Dilediðini bununla yola iletir. Ama Allah kimi sapkýnlýðýnda býrakýr-

sa artýk ona yol gösteren olmaz.”41

• Belâð (Duyuru): “Bu, onunla uyarýlsýnlar; O’nun yalnýz tek tanrý olduðunu bil-

sinler ve saðduyu sahipleri öðüt alsýnlar diye insanlara yapýlmýþ bir duyurudur.”42

• Beyân (Açýklama): “Bu, insanlara bir açýklama, korunanlara yol gösterme

ve öðüttür.”43

• Burhân (Delil): “Ey insanlar, size Rabbinizden delil geldi ve size apaçýk bir

nur indirdik.”44

• Emr (Buyruk): “Bu, Allah’ýn size indirdiði buyruðudur. Kim Allah’tan kor-

karsa onun kötülüklerini örter ve onun mükâfatýný büyütür.”45

• Hablullah (Allah'ýn ipi): “Ve topluca Allah’ýn ipine yapýþýn, ayrýlmayýn;

Allah’ýn size olan nimetini hatýrlayýn: Hani siz birbirinize düþman idiniz,

kalplerinizi uzlaþtýrdý. Onun nimetiyle kardeþler hâline geldiniz. Siz ateþten

bir çukurun kenarýnda bulunuyordunuz, sizi ondan kurtardý. Allah size âyet-

lerini böyle açýklýyor ki yola gelesiniz.”46

• Hâdî (Rehber, kýlavuz): “Gerçekten bu Kur’an en doðru yola iletir ve iyi iþ-

ler yapan müminlere, kendileri için büyük bir ecir olduðunu müjdeler.”47

• Hikmet: “Bunlar üstün hikmettir! Ama uyarýlar fayda vermiyor.”48

• en-Nebeü’l-Azim (Büyük haber): “De ki: “O, büyük bir haberdir.”49

• Nûr (Aydýnlýk): “Artýk Allah’a, Elçisine ve indirdiðimiz nûra inanýn. Allah

yaptýklarýnýzý haber almaktadýr.”50
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36 27/Neml, 77

37 10/Yûnus, 57

38 24/Nûr, 34

39 33/Ahzâb, 34

40 42/Þûrâ, 52

41 39/Zümer, 23

42 14/Ýbrâhîm, 52

43 3/Âl-i Ýmrân, 138

44 4/Nisâ, 174

45 65/Talâk, 5

46 3/Âl-i Ýmrân, 103

47 17/Ýsrâ, 9

48 54/Kamer, 5

49 38/Sâd, 67

50 64/Teðâbün, 8



• Risâlet (Mesaj): “Onlara bir âyet gelince:

‘Allah’ýn elçilerine verilenin aynýsý bize de ve-

rilmedikçe katiyen inanmayýz!’ dediler. Allah,

risaletini koyacaðý yeri bilir. Suç iþleyenlere Al-

lah katýnda bir aþaðýlýk ve yaptýklarý hileye

karþý çetin bir azap eriþecektir.”51

• Tafsîlü’l-Kitab (Kitabýn açýklamasý): “Bu

Kur’ân, Allah’tan baþkasý tarafýndan uydurulacak bir þey deðildir. Ancak ken-

dinden öncekinin doðrulamasý ve kitabýn açýklamasýdýr. Onda asla þüphe yok-

tur. Âlemlerin Rabbi tarafýndan indirilmiþtir.”52

• Tasdîku’l-Kitab (Kitabý doðrulayan): “Elbette onlarýn hikâyelerinde akýl sa-

hipleri için ibret vardýr. Kur’ân uydurulacak bir söz deðildir; ancak kendinden

öncekinin doðrulamasý, her þeyin açýklanmasý; inananlar için bir kýlavuz ve

rahmettir.”53

• Tezkira (Hatýrlatma): “Kur’an korunanlar için bir hatýrlatmadýr.”54

• el-Urvetü’l-Vüskâ (Saðlam kulp): “Dinde zorlama yoktur. Doðruluk, sa-

pýklýktan seçilip belli olmuþtur. Kim taðutu inkâr edip Allah’a inanýrsa muhak-

kak ki o, kopmayan saðlam kulpa yapýþmýþtýr. Allah iþitendir, bilendir.”55

Kur’an’ýn bu isimlerinde iki önemli hususiyet dikkati çekmektedir. Ýlk

dört maddedeki isimler Kur’an’ýn mahiyeti, tabiatý ve yapýsýný nitelerken

daha sonrakiler onun muhtevasý hakkýnda bilgi vermektedir. Baþka bir

ifadeyle, ilk dört madde Kur’an’ýn kaynaðý ve nasýl bir hitap olduðuyla,

diðerleri ise onun insanlar üzerinde/arasýnda gerçekleþtirdiði iþlev ve gö-

revleriyle iliþkilidir (bkz. Þekil 4).  

5. Kur’an’ýn Mahiyeti ve Yapýsý

Kur’an’la ilgili yaptýðýmýz mahiyet (yapý) ve muhteva (iþlev) þeklindeki ay-
rýmý daha etraflýca ele almak gerekir. Öncelikle mahiyetiyle ilgili hususa
deðinecek ve Kur’an’ýn dikey boyutuna dair konularý ele alacaðýz. Bu nok-
tada Kur’an’ýn en dikkate deðer kavramý vahiydir. Vahiy kavramý enine bo-
yuna anlaþýlmadan Kur’an’ýn nasýl bir kitap/hitap olduðu da açýklýða kavu-
þamaz. Daha sonra da diðer özellikler ele alýnacaktýr.
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51 6/En'âm, 124

52 10/Yûnus, 37

53 12/Yûsuf, 111

54 69/Hâkka, 48

55 2/Bakara, 256



5a. Vahiy: “Kur’an nedir?” sorusuna verilebilecek en yalýn cevap “Allah’ýn
kelâmýdýr/sözüdür.” olacaktýr kuþkusuz. Bu cevapta iki önemli kavram bir
araya getirilmektedir: Allah ve Kelâm. Cevabýn ilk unsuru (Allah), bu hi-
tabýn kaynaðýna, kim tarafýndan irat edildiðine ve dolayýsýyla baðlayýcýlýk
gücüne iþaret eder. Ýkinci unsur (Kelâm) ise Allah’ýn, kullarýndan yapma-
larýný istediði þeyleri; daha farklý bir ifadeyle söylersek iradesini, kullarýna
nasýl ve ne þekilde bildirdiðini ve ilettiðini belirleyen bir anlam içerir. Yani
Allah, muradýný bizlere bir kelâm/söz ile ulaþtýrmaktadýr. Dolayýsýyla Al-
lah’ýn iradesini (murad-ý ilâhî) anlamak isteyen kimse bu kelâma müracaat
edecektir, bu iradeyi bu kelâmýn sýnýrlarý içinde aramaya ve anlamaya çalý-
þacaktýr. Kelâm’ýn anlaþýlmasýnýn keyfiyeti üzerinde ileride duracaðýmýz i-
çin (bkz. IV. Okuma ve Anlamaya Dair Öneriler baþlýklý bölüm)  þimdi bu
kelâmýn geliþ keyfiyetinden, ilâhî olan bir konumdan beþerî olan bir konu-
ma nasýl geçtiðinden bahsedelim.

Kur’an, Allah’ýn kelâmý, yani sözüdür. Allah, Kur’an aracýlýðýyla (daha ön-
ce de Tevrat, Ýncil gibi vahiylerde olduðu gibi) insanlara konuþmaktadýr.
Elbette ki Allah’ýn insanlara konuþmasý, insanlarýn birbirleriyle konuþma-
sýna hiçbir yönden benzemez. Dolayýsýyla Kur’an’da, Allah’ýn iradesini ifa-
de etmesi hakkýnda ±¬§ (konuþtu), ª\£ (dedi), z¯Ç (buyurdu), Åo¼[ (vahyet-
ti), Å¤«Ç (ilka etti), ª|³Ç/ª|³ (indirdi), Âu\³ (seslendi) benzeri fiil kalýplarýnýn
veya ®Ø§ (kelâm), ª½£ (söz), z¯Ç (buyruk), Åo¼ (vahiy), Æ\¤«É (ilka etmek),
ª[|³É / −Ã|´b (inzâl / tenzîl), Æ[v³ (seslenme), Åk³ (fýsýldamak), ºÆ[z£ (oku-

mak), −Äbzb (aðýr aðýr okumak), º¼Øb (okumak / takip etmek) gibi isim form-
larýnýn kullanýlýþlarýndan Allah’ýn, insanlara hitap tarzýnýn insanlarýn bir-
birlerine hitap tarzýnýn aynýsý ya da benzeri olduðu sonucu çýkarýlmamalý-
dýr. Zira Allah ile insanýn varlýk türü birbirinden tamamen farklýdýr ve bu
sebeple, Allah’ýn hitap tarzýný ifade eden bu kalýplarýn zikredilmesini, sa-
dece bizim anlayabilmemiz için bildiðimiz ve aþinasý olduðumuz kelime-
lerle bir “bildirim”in yapýlmýþ olduðu þeklinde anlamamýz gerekir. 

Bu ifadelerden bizi en fazla ilgilendireni vahiy kavramýdýr; zira Allah’ýn,
mesajýný bildirme tarzlarýnýn niteliðini ifade etmesi ve merkezî bir konum-
da bulunmasý bu kavrama ayrýcalýk kazandýrmaktadýr.

Vahiy kelimesinin sözlük anlamý hýzlý ve gizli iletiþimdir. Bu haberleþmenin
iki tarafýnda  bulunanlarýn arasýnda sadece onlarýn kavrayabildikleri gizli-
likte bir bildirim vuku bulur. Bu bildirim, iki þahýs arasýnda bir mahremi-
yet ve gizem durumunun var olmasýný gerektirir. Vahiy kelimesinin sözlük
tanýmýnda yer alan bu iki unsur, yani hýzlý ve gizli özellikleri, Allah’ýn, pey-
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gamberlerine mesajýný iletme hakkýnda niçin bu kavramý (vahiy) kullandý-
ðýný anlamamýza yardýmcý olmaktadýr. Zira iki taraf arasýnda gerçekleþen
vahiy durumundaki iletiþime üçüncü kiþinin vâkýf olmasý söz konusu ola-
maz. Dolayýsýyla Allah’ýn, mesajýný peygamberlere vahyetmesi olgusunun
hakikatini tam anlamýyla kavramak biz üçüncü þahýslar için imkânsýzdýr.
Ancak hakikatini kavrayamasak da bize haber verildiði kadarýyla nasýl
gerçekleþtiðini (mahiyetini) anlamaya çalýþabiliriz.

Allah’ýn, “peygamberlere mesajýný vahyetmesi” hâdisesini ele almadan önce

“vahiy” kelimesinin Kur’an’da bu kategori dýþýnda zikredilen kullanýmlarýna

bir göz atalým. Zira  bu kullanýmlarda “vahiy”, sözlü bir bildirim anlamýnýn

dýþýnda kullanýlmaktadýr. Bu kullanýmlar þunlardýr: 

1. “Bunun üzerine Zekeriyyâ, mabetten kavminin karþýsýna çýktý ve ‘Sabah ak-

þam (Rabbinizin sýnýrsýz kudret ve yüceliðini) tespih ediniz.’ diye onlara vah-

yetti.”56 Burada Hz. Zekeriyyâ’nýn “vahyetmesi”, insanlarla üç gün ko-

nuþmamasýndan dolayý57 diyeceði þeyi iþaret yoluyla ifade etmesi anla-

mýndadýr; yani onlara iþaret etti.

2. “O gün yeryüzü, bütün haberlerini ortaya döker. Rabbinin ona vahyettiði þekil-

de.”58 Burada da Allah’ýn, iradesini yeryüzüne sözlü olmayan bir bildirim

yoluyla, onu buna hazýr kýlarak/boyun eðdirerek yönelttiðini görmekteyiz.

3. “Ve Rabbin bal arýsýna þöyle vahyetti: ‘Daðlarda, aðaçlarda ve (insanlarýn)

hazýrladýklarý kovanlarda kendine yuva edin.”59 Allah’ýn bal arasýna vah-

yetmesi, onda böyle bir içgüdüyü var etmesi anlamýna gelir.

4. “Mûsâ’nýn annesine ‘Onu emzir ve onun baþýna bir þey gelmesinden kork-

tuðunda onu nehre býrak, korkma, üzülme; biz onu tekrar sana kavuþtura-

caðýz ve onu elçilerden yapacaðýz.’ diye vahyettik.”60 Hz. Mûsâ’nýn an-

nesine vahyedilmesi de ona bunlarýn ilham yoluyla bildirilmesi anla-

mýndadýr; yani ona ilham ettik.

5. “Ve elbette þeytanlar, sizinle tartýþmalarý için dostlarýna vahyederler.”61

Burada þeytanlarýn vahyetmesi de insana fýsýldamasý, daha yerinde bir

ifadeyle, vesvese vermesi anlamýnda kullanýlmaktadýr, yani fýsýldarlar.

Vahyin bu tür kullanýmlarýný serdettikten sonra meselenin asýl noktasý-

na geldik: Allah’ýn peygamberlerine vahyetmesi. Vahyin geliþine dair bizi

oldukça aydýnlatan þu âyet konunun anlaþýlmasý için önemli ipuçlarý

vermektedir: 
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56 19/Meryem, 11

57 19/Meryem, 10

58 99/Zilzâl, 4-5

59 16/Nahl, 68

60 28/Kasas, 7

61 6/En’âm, 121
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“Vahyederek veya perde ardýndan veya bir elçi gönderip izniyle dilediðini

vahyettirmesi haricinde Allah’ýn, kendisiyle konuþmasý hiçbir beþer için

mümkün deðildir. Çünkü o çok yüce, çok hakimdir.”62 

Bu âyet Allah’la, doðrudan yüz yüze konuþmanýn kim olursa olsun

bir insan için mümkün olmadýðýný, Allah’ýn bir insanla konuþma-

yý murat ettiðinde ise zikredilen bu üç yoldan birisiyle hitap ettiði-

ni ifade etmektedir (bkz. Þekil 5). Bu âyetin iniþ sebebi olarak þu olay ri-

vayet edilir: Yahudilerin, Hz. Peygamber’e gelerek “Mûsâ’nýn Allah’la

konuþup onu görmesi gibi, sen de eðer peygambersen Allah’la konuþup o-

nu görsen ya! Bunu yapmadýðýn müddetçe sana asla inanmayacaðýz!” de-

meleri üzerine Hz. Peygamber “Mûsâ Allah’ý görmemiþtir.” buyurdu63 ve

bu âyet nâzil oldu. Ayrýca Hz. Âiþe’nin “Her kim Muhammed’in, Rabbi-

ni gördüðünü iddia ederse Allah’a büyük bir iftirada bulunmuþ olur.” de-

dikten sonra “Sizler Rabbinizin þöyle buyurduðunu hiç iþitmediniz mi?!”

diye sorarak bu âyeti okumasý da64 âyetin hangi baðlamda indiðine ve na-

sýl anlaþýlmasý gerektiðine dair önemli ipuçlarý sunmaktadýr. Bunlarýn ba-

þýnda, Allah’ýn yalnýzca ve yalnýzca peygamberlere konuþtuðu ve bu ko-

nuþmanýn da ilahî bir konuþma olduðunun peygamber tarafýndan kesin ve

þaþmaz bir þekilde anlaþýlmýþ olduðudur. Yani, Allah sadece ‘peygamber’e

konuþur ve peygamber de kendisine iletilen sözün, Allah’tan olduðunun

tam ve apaçýk bir þekilde bilincindedir.

a. Vahiy suretiyle: Bu tür bir hitap, ya kalbe doðrudan ilkâ suretiyle olur

ya da uykuda rüya yoluyla olur ki Hz. Ýbrâhim’e oðlunu boðazlamasýnýn

uykuda emredilmesi 65 buna örnek teþkil eder.

b. Perde ardýndan: Bu tür vahiyde, vahyi alan kiþi ses duyar, ama sesin sa-

hibini göremez. Hz. Mûsâ’nýn, vahyi aðaç tarafýndan iþitmesi66 vahyin bu

türüne örnektir.

c. Elçi vasýtasýyla: Buradaki elçi melektir, yani Cebrâil’dir. Bu durumda

vahyi alan peygamber, Cebrâil’i ya aslî suretinde ya bir insan suretinde

görür ya da Cebrâil, vahyi Hz. Peygamber’in kalbine indirir.67

Kur’an’ýn çoðunlukla böyle vahyedildiði kabul edilir. 

62 42/Þûrâ, 51

63 Esbab-ý Nüzûl, s. 214

64 Buhari, Tevhid, 4; Müslim,
Ýman, 287; Tirmizî, Tefsir, 6

65 37/Sâffât, 102

66 28/Kasas, 30; ayrýca bkz:
20/Tâhâ, 10 vd.; 27/Neml,
7-12

67 2/Bakara, 97; 26/ Þuarâ, 194
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5b. Ýnzâl/Tenzîl: Sözlükte indirmek, bir þeyi yukarýdan aþaðýya indirmek, bi-
neðinden indirmek, bir yere konaklamak amacýyla indirmek, baðýþ ve lütufta bu-
lunmak anlamlarýna gelen inzâl/tenzîl kavramlarý Kur’an’ýn Allah tarafýn-
dan Hz. Peygamber’e indirildiðini ifade etmek üzere kullanýlmaktadýr.68

Sözlük anlamýndaki yukarýdan ifadesini dikkate aldýðýmýzda Kur’an’ýn “yu-
karýdan”, yani vahyin muhatabý olan peygamberle ayný düzlemde olmayan
bir yerden indiðini anlarýz. Bu yüzden inzâl/tenzîl kelimeleri asla insanlar
arasýnda gerçekleþen konuþma faaliyetlerini ifade etmek için kullanýlmaz.
Dolayýsýyla Kur’an’ýn indiriliþi yatay deðil, dikeydir. Yukarýda vahyin üçün-
cü kýsmýnda da gördüðümüz üzere bu iniþi çoðu zaman Cebrâil gerçekleþ-
tirdiðinden69 Allah ile peygamber arasýnda bir aracý da bulunmaktadýr. Hz.
Peygamber de kendisine vahyolunan mesajý insanlara iletmekle yükümlü
olduðundan o da bir aracý konumundadýr (bkz. Þekil 6). 

Ýnzâl/tenzîl kavramlarý Kur’an’da ayrýca “elbise, demir, hayvan, su” gibi
þeylerin indiriliþini ifade etmek üzere de kullanýlmaktadýr ki buradaki “in-
dirme” kelimesi lütufta bulunma, bahþetme, ihsan etme anlamlarýna gelir.
Kur’an’ýn inzâl/tenzîlinde bu anlam da bulunmaktadýr. Yani Kur’an, hem
indirilmiþ hem de lütfedilmiþ/bahþedilmiþtir.

Kur’an’ýn Hz. Peygamber’e iniþiyle ilgili olarak burada önemli bir husu-
sa deðinmek gerekiyor: Kur’an’ýn peyderpey, parça parça iniþi. Kur’an,
Hz. Peygamber’in yirmi üç yýllýk risaleti süresince âyet âyet, bazen bir-
kaç âyet, bazen de kýsa sûreler hâlinde, ama aralarýnda mutlaka zaman
boþluklarý bulunarak nâzil olmuþtur. Bunun önemli bir yönü bulunmak-
tadýr; zira Kur’an’ýn bu þekilde indiriliþi, bizlere, onun anlaþýlmasý ve uy-
gulanmasýna dair bir yöntem/usul de sunmaktadýr.

Kur’an, Hz. Peygamber’e ilk defa Ramazan ayýnda,70 mübarek bir gece-
de55 Hira maðarasýndayken indirilmeye baþlanmýþtýr. Hz. Peygamber’e i-
nen ilk âyetler Alâk Suresi’nin ilk âyetleridir.71 Kur’an’ýn bu ilk iniþinin
–yaklaþýk olarak– hicretten önce on üçüncü yýlda (ki milâdî Temmuz ve-
ya Aðustos 610 tarihine denk gelmektedir), Hz. Peygamber kýrk yaþlarýn-
da iken gerçekleþtiði belirtilir.

Kur’an’ýn peyderpey indiriliþinde, önemli hikmetler mevcuttur. Kur’an’ýn
peyderpey indiriliþine, bizzat Kur’an’ýn kendisi tanýklýk etmektedir:

“Kâfirler ‘Kur’an ona bir bütün olarak bir kerede indirilseydi ya!’ derler. Oy-
sa biz onu kalbine iyice yerleþtirelim diye indirdik ve böyle belli bir düzen için-
de aðýr aðýr okuduk.”72
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68 Örnek olarak bkz. 2/Bakara,
97; 15/Hicr, 9; 16/Nahl, 44;
16/Nahl, 89; 17/Ýsrâ, 106;
17/Ýsrâ, 82; 25/Furkân, 1;
76/Ýnsân, 23 

69 2/Bakara, 97; 16/Nahl, 102;
26/Þuarâ, 193

70 2/Bakara, 185

71 Buharî, Bed’ü’l-vahy, 1

72 25/Furkân, 32



“Biz bunu (Kur’an’ý) hakikatle indirdik ve o da sana hak olarak indi. Biz

seni yalnýzca bir müjdeci ve bir uyarýcý olarak gönderdik. Ve ayrýca onu

insanlara yavaþ yavaþ okuyasýn diye bir okuma/kur’an olarak bölüm bö-

lüm ayýrdýk ve parça parça indirdik”73

“Parça parça inene (Kur’an’a) ant olsun!”74

“(Kur’an’ýn) parçalar hâlinde indiriliþini tanýklýða çaðýrýrým. Eðer bilirseniz

bu büyük bir yemindir. O gerçekten deðerli bir okumadýr/kur’andýr. Saðlam ko-

runan kelâm içindedir. Ona ancak arýndýrýlmýþ olanlar dokunur. Âlemlerin

Rabbinden indirilmedir!”75

Bu âyetler hem Kur’an’ýn Hz. Peygamber’in yirmi üç yýlý bulan peygam-

berliði süresince  peyderpey (müneccemen) vahyedilmiþ olmasýndaki tarihî

gerçeði, hem de bununla birlikte kendi içinde tutarlý bir bütün olduðu-

nu76 ve dolayýsýyla ancak bir bütün olarak ele alýnýrsa, yani her bölümü di-

ðer bütün bölümler göz önünde bulundurularak okunursa tam olarak an-

laþýlabileceðini ifade etmektedir. 

Kur’an’ýn parça parça nâzil oluþu, buna uygun okunmasýný ve dolayýsýyla

anlaþýlmasýný da içerir. Kur’an, kendisinin nasýl okunmasý gerektiðine dair

önemli ilkeler gösterir bizlere: 

“Ey bürünen! Gece biraz ilerleyince kalk. Gece yarýsý ya da biraz önce ya da son-

ra. Ve aðýr aðýr, hissederek Kur’an oku.”77

“Hak hükümdar Allah pek yücedir! Vahyi sana bütünüyle ulaþtýrýlmadan önce

Kur’an’a (dair görüþ bildirmekte) acele davranma; fakat (daima) ‘Rabbim be-

nim ilmimi artýr’ de.”78

“(Vahyin sözlerini tekrarlarken) Onu hýzla söylemek için dilini oynatýp durma.

Çünkü onun (senin kalbine) yerleþtirilmesi ve okutulmasý bize aittir. Böylece biz o-

nu okuduðumuz zaman onun okunuþuna (bütün zihnini vererek) uy. Sonra onun

açýklamak da bize düþer.”79

Bu âyetler her ne kadar ilk bakýþta Hz. Peygamber’e hitap ediyor görünü-
yorsa da her çaðda Kur’an’ý okuyan ve onu anlamaya çalýþan herkesi kuþat-
maktadýr. Bunun içindir ki Kur’an’ýn mesajýný tam olarak anlamak isteyen
kimse, aceleci yaklaþýmlardan, yani âyetleri ait olduklarý anlam örgüsünden
kopartarak aceleci sonuçlar çýkarmaktan sakýnmalý, Kur’an’ý bir bütün ola-
rak ele almalý, münferit meseleleri bu bütünlük içinde deðerlendirmeye tâbi
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73 17/Ýsrâ,105-106

74 53/Necm, 1

75 56/Vâkýa, 75-80

76 4/Nisâ, 82

77 73/Müzzemmil, 1-4

78 20/Tâhâ, 114

79 75/Kýyâmet, 16-19
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tutmalýdýr. Bir gerçeklik daha var: Anlatýlan bu ilkeler çerçevesinde, sahih

bir akýl-kalp bütünlüðüyle birlikte okunduðu takdirde Kur’an’ýn kendisinin

en iyi yorumlayýcýsý yine Kur’an olacaktýr. Farklý bir ifadeyle söyleyecek olur-

sak kendisini Kur’an’a açan kimseye, Kur’an da kendisini açacaktýr.80

5c. Arapça Bir Hitap Olarak Kur’an: Kur’ân-ý Kerîm, tam on âyette ken-
disinin Arapça olduðunu belirtmiþ ve bunu da Kur’an metninin anlaþýlma-
sý için bir ön þart olduðunu bildirmek için kullanmýþtýr. Kur’an’ýn Arap di-
liyle nâzil oluþunun hikmetini yine Kur’an bizlere haber verir: “Eðer bunun
Arapça olmayan bir ‘okuma’ (hitap) olmasýný dileseydik onlar bu kez ‘Âyetleri an-
laþýlýr bir þekilde indirilmeli deðil miydi? Hayret! Arapça olmayan bir dil ve A-
rap bir elçi?’ diyeceklerdi. De ki: ‘Bu, iman edenler için bir rehber ve bir þifa kay-
naðýdýr.’ Ona inanmayanlara gelince, onlarýn kulaklarýnda bir aðýrlýk vardýr ve
bundan dolayý o (Kur’an) onlara kapalýdýr (anlaþýlmaz gelir). Onlar çok uzak-
lardan seslenilen insanlar gibidirler.”81

Kur’an’ýn Arapça olduðunu ifade eden diðer âyetlere baktýðýmýzda da82

bunun sebebinin Kur’an’ýn anlaþýlýr kýlýnmasý olduðunu görürüz. Zira
“Biz her elçiyi mutlaka kendi halkýnýn diliyle (vahyedilmiþ bir mesajla) gön-
derdik ki onlara açýk bir biçimde ulaþtýrabilsin diye.”83 Bu yüzden Hz. Mu-
hammed Arap soyundan geldiði için ona vahyedilen mesaj da onun diliy-
le, Arapça olarak nâzil oldu. Ancak þunu hatýrdan çýkarmamamýz gerek:
Kur’an’ýn Arap diliyle indirilmesi onun evrensel oluþuyla çeliþmez; zira
“De ki: Ey insanlar! Þüphesiz, ben Allah’ýn hepinize gönderdiði bir elçisiyim.”84

Kur’an, anlaþýlsýn diye indirilmiþtir ve anlaþýlmasý için de kolaylaþtýrýlmýþ-
týr: “Hiç kuþkusuz biz Kur’an’ý düþünülsün diye kolaylaþtýrdýk. Düþünen var
mý?!”85 Ayný sûrede dört kez geçen bu ifade Kur’an’ýn kolaylaþtýrýldýðýný
ifade ederken kolaylaþtýrma ile düþünme arasýnda bir iliþki kurmaktadýr. Dü-
þünmek amacýyla yapýlan bu kolaylaþtýrmadan maksat nedir peki? Bu so-
runun cevabýný da yine Kur’an vermektedir:

“Ýþte yalnýzca bu amaçla onu (Kur’an’ý) senin dilinle kolaylaþtýrdýk ki mut-
takileri onunla müjdeleyesin, inatçý toplumu da onunla uyarasýn.”86

“Böylece biz onu (Kur’an’ý) senin dilinle kolaylaþtýrdýk ki düþünsünler.”87 

Özetle, Kur’an, Arap diliyle indirilmiþ, bu dille ifade edilmiþtir. Dolayýsýyla
Kur’an’ýn metnini anlamak, öncelikle onun, bu dil, yani Arapça’nýn imkân-
larý çerçevesinde anlaþýlmasýný gerektirir. Arapça’yý anlamak da Kur’an’ýn
nâzil olduðu dönemdeki hâliyle Arap dili, kültürü ve örfünü anlamak de-
mektir. Elbette bu yeter bir þart deðildir; ancak gerekli bir þarttýr. Bu arada þu-
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80 bkz. 75/Kýyâmet, 19

81 41/Fussilet, 44

82 12/Yûsuf, 2; 13/Ra’d, 37;
16/Nahl, 103; 20/Tâhâ,
113; 26/Þuarâ, 195;
39/Zümer, 28; 41/Fussilet, 3;
42/Þûrâ, 7; 43/Zuhruf, 3;
46/Ahkâf, 12

83 14/Ýbrâhîm, 4

84 7/A’râf; 158. Ayrýca bkz.
4/Nisâ, 79; 21/Enbiyâ, 107;
34/Sebe, 28

85 54/Kamer, 17, 22, 32, 40

86 19/Meryem, 97

87 44/Duhân, 58



nu da belirtelim ki Kur’an’ýn mucizevî özelliði (i‘caz) onun Arap diliyle in-
dirilmiþ olmasýndan ziyade Allah tarafýndan indirilmiþ olmasýnda yatar. 

Ayrýca birbirine karýþtýrýlmasý durumunda peþinden pek çok soruna yol a-
çabilecek bir konuya deðinmekte fayda var: Kur’an’ýn metni Arapça gibi
belirli bir beþerî dille sýnýrlý iken Kur’an’ýn mesajý ilâhîdir ve evrenseldir,
hiçbir dünyevî sýnýr tanýmaz. Dolayýsýyla buradan hareket ederek
Kur’an’ýn belirli bir coðrafya ve topluma gönderildiði þeklinde kimi heze-
yanlarý dillerine dolayanlar Kur’an’ýn en temel mesajýný anlamamýþlar de-
mektir: “Bu öyle bir kitaptýr ki insanlarý Rablerinin izniyle karanlýklardan ay-
dýnlýða, Güçlü, Övgüye Lâyýk Allah’ýn yoluna çýkarasýn diye sana indirdik.”88

6. Kur’an’ýn Muhtevasý ve Ýþlevi

Allah, ilk peygamberden son peygambere kadar gelen bütün elçileri aracý-
lýðýyla gönderdiði mesajlarýyla insanlarý içine düþtükleri düþünce ve davra-
nýþ sapkýnlýklarýndan kurtararak tek doðru olan kendi yoluna sevk etmeyi
hedeflemiþtir. Allah’ýn bütün elçileri aracýlýðýyla açýklayýp insanlara göster-
diði bu doðru yolun, bu dinin adý “Ýslâm”dýr. Ýslâm, kelime anlamý itiba-
rýyla “kendini Allah’a teslim etme, teslimiyet” þeklinde bir muhtevaya sa-
hip olduðu içindir ki89 bütün elçiler kendilerini Müslüman olarak adlandýr-
mýþlardýr.90 Çünkü Allah katýnda tek din vardýr; onun adý da Ýslâm, yani
Teslimiyettir. “Allah katýnda din, Ýslâm/Teslimiyet tir.”91 Bundan dolayýdýr ki
her kim bu dinden, bu inanç sisteminden baþka bir din aramaya kalkýþýrsa
reddedilmeye mahkûmdur: 

“De ki: Biz, Allah’a, bize indirilene, Ýbrâhim’e, Ýsmâil’e, Ýshâk’a, Ya‘kub’a ve o-
nun neslinden gelenlere indirilene, Rableri tarafýndan Mûsâ’ya, Îsâ’ya ve bütün
peygamberlere bahþedilene inanýrýz, onlar arasýnda hiçbir ayrým yapmayýz ve ken-
dimizi ona teslim ederiz. Kim Allah’a teslimiyetten (Ýslâm’dan) baþka bir din a-
rarsa bu ondan kabul edilmeyecektir. Ve o, ahirette kaybedenlerden olacaktýr.”92

Bütün peygamberlerin getirdiði din, Ýslâm/Teslimiyet olduðundandýr ki
onlara uyanlarý da Allah “Müslüman/Teslim olan” diye adlandýrmýþtýr:
“Ve Allah uðrunda gösterilmesi gereken çabayý gösterin. O sizi seçti ve din ko-
nusunda üzerinize bir zorluk yüklemedi. Atanýz Ýbrâhim’in milletini/inancýný
izleyenler olarak, elçinin size, sizin de bütün insanlara tanýk olmanýz için sizi
önceden Müslüman/Teslim olanlar diye isimlendirdi. Öyleyse namaz kýlýn ve
zekât verin ve sýmsýký Allah’a baðlanýn. Sizin efendiniz odur. O ne yüce Efen-
di, ne yüce Yardýmcýdýr.”93

88 14/Ýbrâhîm, 1. Ayrýca bkz.
2/Bakara, 185; 31/Enbiyâ,
107; 25/Furkân, 1;
68/Kalem, 52

89 bkz. 2/Bakara, 112; 3/Âl-i
Ýmrân, 83; 4/Nisâ, 125;
6/En’âm, 14; 72/Cin, 14;
37/Sâffât,103; 2/Bakara,
131; 3/Âl-i Ýmrân, 20;
27/Neml, 44; 49/Hucurât,
14; 5/Mâide, 44;
49/Hucurât, 19; 40/Gâfir,
66; 16/Nahl, 81; 6/En’âm,
71; 31/Lokmân, 22; 22/Hac,
34; 39/Zümer, 54

90 3/Âl-i Ýmrân, 67; 12/Yûsuf,
101; 2/Bakara, 128;
2/Bakara, 132, 133; 3/Âl-i
Ýmrân, 52, 64, 80; 6/Mâide,
111; 6/En’âm, 163; 7/A’râf,
126; 10/Yûnus, 72, 90;
27/Neml, 42, 91; 39/Zümer,
12

91 3/Âl-i Ýmrân, 19

92 3/Âl-i Ýmrân, 84-85

93 22/Hac, 78
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Allah’ýn, Müslümanlar olarak adlandýrdýðý kimselerin oluþturduðu
topluluðun, çevresinde halkalandýðý inanç merkezi (ümmet) de or-
taktýr: “Gerçek þu ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir; çünkü hepi-
nizin Rabbi benim. Öyleyse bana kulluk edin.”94; “Muhakkak ki bu si-
zin ümmetiniz bir tek ümmettir, çünkü hepinizin Rabbi benim. Öyleyse
benden sakýnýn.”95

Farklý zamanlarda ve farklý coðrafyalarda yaþamalarýna raðmen,
kendilerini Allah’a teslim edenlerin, içinde yaþadýklarý þartlar

gereði getirilen özel durum ve uygulamalar dýþýnda96 tek Allah inancýna
dayanan bütün dinler, evrensel bir bütünlüðe ve ortak bir yapýya sahiptir:
“O, sizin için dinden Nûh’a emrettiðini ve sana vahyettiðimizi, Ýbrâhim’e, Mû-
sâ’ya ve Îsâ’ya emrettiðimizi teþrî buyurdu. Dini tastamam yerine getirin ve bu
konuda ayrýlýða düþmeyin.”97 Allah’ýn bütün peygamberleri aracýlýðýyla gön-
derdiði ve adýna Ýslâm dediði bu dinin temel ilkelerini de yine Allah ken-
disi açýklamaktadýr. Bu ilkeler kurtuluþun temel ve yegâne þartýdýr. Bu þart-
lar peygamberlere gelen bütün vahiylerin ortak paydasýdýr (bkz. Þekil 7).
Bu sebeple Kur’an’ýn getirmiþ olduðu her türlü mesaj, emir, nehiy ve açýk-
lama, bu þartlar altýnda ele alýnabilir. Ýþte bütün inananlarýn ortak olarak
üzerinde birleþtikleri þartlarý Kur’an bize þöyle açýklar:

“Hiç kuþku yok ki (bu ilâhî kelâma) inananlar ile Yahudi inancýnýn takipçilerin-
den, Hristiyanlardan ve Sâbiîlerden her kim Allah’a ve ahiret gününe inanýr ve
(bu inanca) uygun ve doðru iþler yaparsa elbette onlarýn, Rableri yanýnda mükâ-
fatlarý vardýr. Onlara hiçbir korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir de.”98

7. Kur’an’ýn Bölümleri

7a. Âyet: Sözlükte iþaret, delil, alâmet anlamlarýna gelen âyet kelimesi
Kur’an’da mucize, alâmet, ibret, delil ve benzeri anlamlarda kullanýlýr. Kâinat-
ta bulunan her þey bir âyettir; zira Allah’ýn varlýðýna  ve yüceliðine iþaret e-
der. Kur’an’ýn en küçük birimi de âyettir; zira o da Allah’ýn mesajýný göster-
mektedir. Bazý sûrelerin baþýnda bulunan müstakil harflerin (hurûf-ý mukat-
taa) âyet sayýlýp sayýlmamasýndan ve iki âyeti birbirinden ayýran duraklarýn
tespitindeki deðiþik yaklaþýmlardan dolayý Kur’an âyetlerinin sayýsý hakkýn-
da farklý görüþler ileri sürülmüþtür. Bu görüþlere göre âyetlerin sayýsý, 6204,
6214, 6219 þeklinde farklýlýk göstermektedir ki elimizde mevcut olan
Kur’ân-ý Kerîm mushaflarý 6236 âyetten oluþmaktadýr. Bir sûrenin içindeki
âyetlerin sýralanýþý/tertibi Hz. Peygamber’in talimatýna dayanmaktadýr.
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94 21/Enbiyâ, 92

95 23/Mü’minûn, 52

96 “Biz her biriniz için bir yol/sis-
tem (þir’a) ve bir hayat
tarzý/yöntem (minhac)
belirledik. Eðer Allah dileseydi
hepinizi bir tek topluluk
yapardý, ama size indirdikleri
aracýlýðýyla sizi sýnamak için
böyle diledi. O hâlde hayýrlý
iþlerde yarýþýn! Hepinizin
dönüþü Allah’adýr; o zaman
Allah farklý olduðunuz husus-
larý size bildirecektir.”
(5/Mâide, 48)

97 42/Þûrâ, 13

98 2/Bakara, 62; 5/Mâide, 69



7b. Sûre: Sözlükte yüksek rütbe, mevki, yüksek bina, etrafý surlarla çevrili þe-
hir anlamlarýna gelen sûre kelimesi Kur’an’ýn, en az üç âyetten oluþan,
farklý uzunluklara sahip her bir özel bölümüne verilen addýr. Kur’an’da
114 sûre bulunmaktadýr. En uzun sûre 286 âyetli Bakara, en kýsasý ise
3 âyetli Kevser’dir. Mushaflarda ilk sûre Fâtiha, son sûre de Nâs’dýr.
Sûrelerin isimleri tevkýfî (Hz. Peygamberin emri ve iþaretine baðlý) ol-
madýðýndan bazen bir sûrenin birden fazla ismi bulunmaktadýr.

7c. Cüz: Altý yüz sayfalýk Kur’an mushafýnýn yirmi sayfalýk her bir bölü-
müne denir. Kelime anlamý parça, bir bütünü oluþturan bölüm demektir.
Kur’an otuz cüze bölünmüþtür.

7d. Aþr veya Rukû‘: Her bir sûrenin içinde bir pasaj tarzýnda konu bü-
tünlüðüne sahip olan ve âyet sonundaki duraklarda “ayn” harfiyle gös-
terilen kýsa bölümlerin adýdýr. Yaklaþýk onar âyetten oluþurlar.

8. Kur’an Ýlimlerine Dair Kimi Kavram ve Terimler

Kur’an’ýn iniþinden itibaren, ona inananlar bu ilâhî kelâmý anlamaya ve hayat-
larýnda canlý kýlmaya çabalamýþlardýr. Ancak Kur’an’ýn iniþinin üzerinden za-
man geçtikçe Kur’an’ýn indiði dönemde yaþayan insanlarýn karþýlaþmadýðý ki-
mi anlama sorunlarý ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Her kuþak kendinden önce-
ki nesillerin Kur’an’a dair anlayýþ ve yorumlarýný öðrenmiþ ve kendinden son-
rakilere aktarma ihtiyacý duymuþtur. Kur’an’ýn indiði dönemde yaþayan in-
sanlar (sahabe) elbette bu iniþe tanýklýk etmiþ; hangi þartlarda hangi âyetlerin
indiðini, dolayýsýyla âyetlerin delâlet ettiði anlamlarýn neler olduðunu herhan-
gi bir sorun yaþamadan anlamýþlardýr. Zaten Kur’an, onlarýn kullanageldikle-
ri ve hiçbir surette yabancýlýk çekmeyecekleri bir dil formunda nâzil olmuþ-
tur. Ancak yýllar geçtikçe ve farklý din ve milletlerden insanlar Ýslâm’a girdik-
çe Ýslâm toplumunda çeþitli görüþler ortaya çýkmaya ve bunlar tartýþma ko-
nusu yapýlmaya baþlanmýþtý. Bu etkiyle insanlar sorunlarý çözmek üzere
Kur’an’a baþvurmak durumunda kalmýþ; ancak her düþünce sahibi kendi dü-
þüncesini Kur’an’da bulmaya ya da kendi görüþünü Kur’an’a dayanarak be-
nimsetmeye kalkýþmýþtý. Bu ve benzeri sebeplerden ötürü sahabeden itibaren
her çaðda yaþayan ilim adamlarý Kur’an’la ilgili çalýþma ve araþtýrmalar yap-
maya ve bu çalýþmalarýný belirli bir yönteme göre ortaya koymaya çaba gös-
termiþlerdir. Yapýlan bu çalýþmalara Ulûmu’l-Kur’an/Kur’an Ýlimleri denmiþ,
bu ilimlerde takip edilen yönteme de Usûl-i Tefsir/Tefsir Yöntemi adý verilmiþ-
tir. Þimdi Kur’an Ýlimlerine dair birtakým kavram ve terimlere deðinelim:
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8a. Tefsir/Te’vil/Tercüme/Meâl: Tefsir kelimesi beyan etmek, keþfetmek,
ortaya çýkarmak, üzeri örtülü bir þeyin örtüsünü kaldýrmak anlamlarýna ge-
lir. Te’vil ise bir þeyi aslýna döndürmek, hedef ve amaca ulaþmak, varýlan nok-
ta/durum anlamlarýna gelmektedir. Bu iki kelime Kur’an hakkýnda kul-
lanýldýðýnda “Kur’an’ý açýklamak” anlamýna gelirse de aralarýnda ince
farklar bulunmaktadýr:

1. Tefsir lâfýzla, te’vil manayla ilgilidir.

2. Tefsir, sebeb-i nüzûl, kýssalar, Mekkî/Medenî, muhkem/müteþâbih gibi
Kur’an metninin dýþ yönleriyle; te’vil ise metnin ifadesi üzerinde
uðraþmak ve manayý yerli yerine oturtmakla alâkalýdýr.

3. Tefsirde nakil ve rivayet aðýrlýklý iken te’vilde dirayet, kiþinin kendi iç-
tihadý ve çabasý esastýr. Ancak bu noktada, Kitap ve Sünnet haricine
çýkýlmamasý, ifadenin zahirî anlamýna aykýrý bir yorumda bulunulma-
masý gerekir.

Tercüme kelimesi de bir sözü bir dilden bir baþka dile nakletmek, çevirmek de-
mektir. Tercümede iki tarz vardýr: 

a. Lâfzî (motamot/harfî) tercüme: Nazým ve tertip itibarýyla, bir ifadeyi bir
dilden baþka bir dile o dildeki eþ anlamlýsýný bulup her yönden onun
yerine kullanýlacak þekilde aktarmaktýr ki özelikle edebî kýymete ve sa-
natkârane bir karaktere sahip metinler söz konusu olduðunda böyle
bir tercüme imkânsýz denecek derecede zordur. 

b. Tefsirî (manevî) tercüme: Aktarýlacak metnin nazým tertibindeki özgün-
lüðü dikkate alýnmaksýzýn metnin sadece mana ve maksadýný güzel bir
þekilde aktarma giriþimidir.

Günümüzde Kur’an meâli tabiri tefsirî tercüme türünü ifade etmektedir ki
Kur’an’ýn lâfzî tercümesini yapmak imkânsýz olduðu için Kur’an’ýn manalarý-
nýn tamamen deðil, kýsmen ve biraz noksan bir þekilde aktarýlmasýný ifade e-
der. Bu yüzden “Kur’an tercümesi/çevirisi” ifadesi yerine ‘Kur’an meâli’
ifadesini kullanmak daha uygundur.

8b. Sebeb-i Nüzûl: Kur’an âyetlerinin iniþ sebebi demek olan bu ifade,
Kur’an’ýn peyderpey inen parçalarýnýn, belirli bir olgu veya olay üzerine
belirli bir maksadý elde etmek üzere indirildiðini iþaret etmektedir.
Kur’an’ýn ahkâm (hukukî hükümler) ve ahlâka ait olan âyetlerinin çoðu,
sebeb-i nüzûl adý verilen ortamlarda inmiþtir. Kur’an’ýn yirmi üç yýllýk bir
süre zarfýnda bölük bölük, âyet âyet inmesindeki çeþitli hikmetlerden biri
de yeni oluþmaya baþlamýþ bir Ýslâm toplumunun, gelen vahiyleri özümse-
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mesini kolaylaþtýrmak ve bu suretle insanlarý tekâmülî bir tarzda yavaþ ya-
vaþ, tedricen eðitmek ve biçimlendirmektir. Ýþte sebeb-i nüzûl, vahyin
hangi durumlarda nasýl bir tavýr aldýðýný göstermektedir ki bu da âyetler
arasýndaki münasebetleri anlamamýzý kolaylaþtýrýcý bir etkiye sahiptir. 

Âyetlerin iniþiyle ilgili olarak bahsedeceðimiz iki kavram daha bulunmaktadýr:

1. Mekkî âyetler: Hicretten önce inen ve genellikle iman ve ahlâkla alâkalý
olan âyetlerdir.

2. Medenî âyetler: Hicretten sonra inen ve genellikle ibadet, hukuk ve diðer
semavî din mensuplarýyla münasebet gibi konularý ele alan âyetlerdir.

Bu ayrýmýn bilinmesi hangi hükümlerin hangi olgu ve þartlara göre nâzil
olduðunu öðrenmeyi saðlar ki bu da Kur’an metnini daha iyi anlamamýza
yardýmcý olur. 

8c. Muhkem ve Müteþâbih: Âl-i Ýmrân Sûresi’nin yedinci âyetinde
Kur’an âyetleri iki kýsma ayrýlmýþtýr:

1. Muhkem: Kelime manasý saðlamlaþtýrýlmýþ, berkitilmiþ demek olan muh-
kem, manasý ve lâfzý itibarýyla herhangi bir þüpheye yer býrakmayacak
þekilde belirgin ve belli olan anlamýna gelir.

2. Müteþâbih: Sözlükte birbirine benzeyen, benzeþen anlamýna gelir. Müteþâbih
âyet ise ya lâfýz ya da mana yönünden baþkasýna benzemesi sebebiyle
anlaþýlmasýnda kapalýlýk bulunan, bu sebeple ilk anlaþýlan manasý kaste-
dilmeyen âyetler demektir.

Bu durumda muhkem, lâfzýn zahirî anlamý itibarýyla yoruma ihtiyaç duy-
mazken müteþâbih, ilk bakýþta anlamý kapalý geldiði/göründüðü için ancak
muhkeme baþvurarak anlaþýlabilir. Müteþâbih âyetleri, genellikle, gayb âle-
miyle ilgili olan durum ve olgularýn sembolik ve benzetme yoluyla anlatýmý
þeklinde ifadelendirmek daha uygun bir anlayýþ olacaktýr. Allah’ýn sýfatlarý i-
le ahiretteki mükâfat ve azap durumlarýný anlatan âyetler müteþâbih
grubuna girer. Örneðin, bize cennet ve cehennemden bahseden âyetler,
tamamýyla bizim bildiðimiz ve idrak dünyamýza dahil olan olgu ve olaylar-
dan yola çýkarak yapýlan tasvir ve anlatýmlarý içermektedir.99

8d. Hurûf-ý Mukattaa: Kelime anlamý bölünmüþ, ayrýk harfler demek o-
lan hurûf-ý mukattaa, Kur’an’ýn yirmi dokuz sûresinin baþýnda bulunan
ve elifbâ (alfabe) harflerinin tek olarak kullanýlmasýyla ya da ikili, üçlü,
dörtlü veya beþli bir kompozisyon çerçevesinde bir araya gelmesiyle olu-
þan; harflerin sesleriyle deðil, kendi adlarýyla “Nûn”, “Yâ. Sîn”, “Elif.
Lâm. Mîm”, “Tâ. Sîn. Mîm.”, “Elif. Lâm. Mîm. Râ.”, “Kâf. Hâ. Yâ. Ayn.

99 99/Ra‘d, 35; 47/Muhammed,
15
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Sâd.” þeklinde okunan harf-sembollerdir. Bu harfler hakkýnda çeþitli
görüþler ileri sürülmüþtür. Bu tür bir kullanýmýn o dönemki Arap
þiir/söz söyleme geleneðinde mevcut olduðu, hatibin/þairin muhatabýn
dikkatini söze/þiire çekmek gayesiyle eserine alfabenin bir veya birkaç
harfiyle baþladýðý bize kadar ulaþan bilgiler arasýndadýr. Dolayýsýyla Arap
diliyle inen bir kitabýn diðer durumlarda olduðu gibi burada da Arap
edebiyat kültüründen faydalanmasý kadar tabiî bir þey düþünülemez.
Ayrýca þunu da hemen belirtelim ki hurûf-ý mukattaa hakkýnda ileri
sürülen her türlü düþünce ve yorum nihayetinde birer içtihattýr. Bu
harflerin aslýný ve esasýný Allah bilir.

III. Kur’an’ýn Kitap Olarak Kýsa Tarihi

Kur’ân-ý Kerîm, Hz. Peygamber’e yirmi üç yýlda, parça parça nâzil olmuþ-
tur. Bu peyderpey iniþinden elimizde mevcut olan kitap hâline geliþine ka-
dar geçen süreç üç aþamada gerçekleþmiþtir:

1. Hz. Peygamber Dönemi

Hz. Peygamber’e Kur’an parça parça indiðinden ve vahiy henüz tamamlan-
madýðýndan dolayý onun zamanýnda bir kitap hâline getirilmesi imkânsýzdý.
Yine de o dönemde Kur’an’ýn iki þekilde muhafaza edildiðini görüyoruz:

1. Ezber yoluyla kalplerde toplanmýþtýr. Ýlk vahiyden itibaren Müslümanlar
Hz. Peygamber’den iþittikleri âyetleri ezberliyorlardý. Sahabe arasýnda
Kur’an’ýn tamamýný ezberleyenler olduðu gibi birkaç sûreyi veya daha faz-
lasýný ezberleyenler de mevcuttu. 

2. Yazýlma yoluyla satýrlarda toplanmýþtýr. Hz. Peygamber, kendisine
vahiy geldikçe vahiy kâtiplerine yazdýrýyor ve “Þu âyeti þu sûrenin
þurasýna yazýn.” diyerek emir veriyordu. Bu âyetler, o zaman Arap-
lar arasýnda kâðýt yaygýn olmadýðý için hurma dallarý, ince beyaz taþ-
lar, kürek kemikleri ve iþlenmemiþ derilere nakþediliyordu. Son âye-
tin Hz. Peygamber’in vefatýndan çok kýsa bir süre önce nazil oldu-
ðu göz önüne alýndýðýnda Hz. Peygamber’in, Kur’an’ý bir kitap hâ-
line getirmek için vaktinin olmadýðýný da görürüz. 

Meþhur Vahiy Kâtipleri

• Ebû Bekir b. Ebû Kuhafe
• Ömer b. Hattab
• Osman b. Affan
• Ali b. Ebû Tâlib
• Zeyd b. Sâbit
• Übeyy b. Ka’b 
• Muaz b. Cebel



2. Hz. Ebû Bekir Dönemi

Hz. Peygamber’in vefatýndan sonra hilâfete Hz. Ebû Bekir gelmiþti. Yemâ-
me Savaþý’nda yetmiþ hafýzýn þehit düþmesi üzerine Hz. Ömer, Kur’an’ýn za-
yi olacaðý endiþesine kapýlmýþ, bunu Hz. Ebû Bekir’e iletmiþ, o da Zeyd b.
Sâbit’i çaðýrarak Kur’an’ýn toplanmasý görevini ona arz etmiþti. Zeyd, mese-
lenin  sorumluluðunun aðýrlýðýndan dolayý önce kabullenmek istememiþ, a-
ma nihayetinde bunun hayýrlý bir iþ olduðuna kanaat getirince kabul etmiþ-
ti. Onun baþkanlýðýnda baþta Osman b. Affân, Ali b. Ebû Tâlib, Übeyy b.
Ka’b, Abdullah b. Mes‘ûd ve Ebu’d-Derdâ olmak üzere ileri gelen sahabe-
den müteþekkil bir kurul meydana getirildi. Bu kurul Kur’an’ý sûreler hâlin-
de yazýya geçiriyordu. Ancak bunun için iki þart aranýyordu:

(1) Ezberlenmiþ olmasý

(2) Peygamber’in huzurunda yazýldýðýna dair þahitlik edilen yazýlý iki
metin getirilmesi

Böylece Kur’an, müstakil sûreler þeklinde toplanmýþ, ancak iki kapak
arasýnda bir kitap hâline gelmemiþti. Kendi içlerinde tertip edilen bu
sûreler bir mecmua hâline getirilmiþ ve Ýbn Mes‘ûd’un önerisi üzerine
buna mushaf adý verilmiþti. Günümüzde Kur’an’ýn kitap hâline mushaf
denmesi buradan gelmektedir. Bu mushaf, Hz. Ebû Bekir’in yanýnda
kalmýþ, vefatýndan az önce o bunu Hz. Ömer’e emanet etmiþti. Hz. Ö-
mer’in vefatýndan sonra ise –Hz.  Peygamber’in hanýmý olan– kýzý Hz.
Hafsa’ya intikal etmiþti.

3. Hz. Osman Dönemi

Hicretin yirmi beþinci senesinde vuku bulan Azerbaycan ve Ermenistan mu-

harebelerine katýlan Þamlýlar ve Iraklýlar arasýnda Kur’an’ýn farklý þive ve a-

ðýzlara göre okunmasýndan kaynaklanan tartýþmalar üzerine kumandan Hu-

zeyfe b. Yemân, Hz. Osman’a bu durumu bildirip Hz. Ebû Bekir zamanýn-

da yazýlmýþ olan mushaftan birkaç nüsha çoðaltýlýp Ýslâm’ýn o dönemdeki ö-

nemli merkezlerine gönderilmesine vesile olmuþtu. Hz. Osman olabildiðince

çok sayýdaki sahabeyle istiþare etmiþ ve olumlu kanaat üzerine yine Zeyd b.

Sâbit baþkanlýðýnda Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Zübeyr, Saîd b. el-Âsî

ve Abdurrahman b. Hâris b. Hiþâm’dan müteþekkil bir kurul meydana ge-

tirmiþti. Bu zatlar Hz. Hafsa’nýn yanýnda bulunan mushafý getirerek onu Ku-
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reyþ lehçesiyle yedi nüsha olarak çoðalttýlar. Hz. Hafsa’nýn elindeki mushafa

imam mushaf adý verildi. Diðer nüshalar ise biri Medine’de býrakýlmak üzere

Kûfe, Basra, Þam, Yemen, Bahreyn ve Mekke’ye gönderildi. Hz. Osman bun-

dan sonraki nüshalarýn bu mushaflar esas alýnarak  çoðaltýlmasýný emretmiþ-

tir. O günden beridir ki dünyanýn dört bir yanýnda Müslümanlarýn elinde

bulunan Kur’an nüshalarýnda bir harf farklýlýðý bile mevcut deðildir. Böylece

Allah’ýn “Muhakkak Zikr’i biz indirdik ve elbette onun koruyucularý biziz,

biz.”100 þeklindeki teminat ve vaadi hiçbir kuþkuya yer býrakmayacak þekilde

ve hiçbir kitaba nasip olmayacak surette bir kez daha gerçekleþmiþ oldu.

IV. Okuma ve Anlamaya Dair Öneriler

Bir þeyi kabul etmenin veya reddetmenin ilk ve kaçýnýlmaz þartý anlamak-

týr. Ancak anladýktan sonra kabul etmekten veya reddetmekten söz edile-

bilir. Bir þeyi anlamadan kabul veya ret, hiçbir ölçüye sýðmayan ve hiçbir

kimse tarafýndan kabullenilemeyecek bir tutum ve davranýþtýr. Kur’an’a i-

nandýðýný ya da inanmadýðýný söyleyen bir kimsenin bunu söylemeden ön-

ce yapmasý gereken ilk eylem de en azýndan onun taþýdýðý mesajýn ne ol-

duðunu ve neleri ortaya koyduðunu/içerdiðini anlamaya çalýþmak olmalý-

dýr. Aksi takdirde böyle bir kabul veya reddin hiçbir anlamý olamaz.

Peki, anlamak ne demektir? Anlamak, konuþanýn söylediklerinin konuþu-

lan / muhatap tarafýndan, konuþan kiþinin kastettiði anlam çerçevesinde

algýlanýp kavranýlmasýdýr. Anlama faaliyetinde iki taraf vardýr: Anlatan ve

anlatýlan. Bu ikisi arasýnda da anlatým ve anlama süreçleri bulunur.

Buradan hareketle þunu söyleyebiliriz: Kur’an, Allah’ýn sözüdür ve Allah,
Kur’an aracýlýðýyla kullarýna “anlatmakta / konuþmakta”dýr. Konuþan (Al-
lah), bu Kelâm’ý ortaya koyarak amacýný gerçekleþtirmiþtir. Muhataplarýn
görevi de bu Kelâm’ý kastedilen baðlam ve manada anlamak ve anladýðýný
uygulamaya koymaktýr. Ancak bu Kelâm’ý anlamaya giriþirken öncelikle o-
nu anlamanýn ve bu giriþimin temel birtakým ilkeler içerdiðini göz önünde
bulundurmak gerekiyor. Zira bizzat “anlamak” eylemi bile doðru ve yanlýþ
gibi iki istikamete sahiptir. Elimizde bu temel ilkeler bulunmazsa Kur’an

100 18/Hicr, 9



metninin bize söylemek istediðini yanlýþ anla-
mýþ oluruz ki bu, onu anlamamaktan daha va-
him sonuçlara yol açar.

Kur’an’a muhatap insanlarýn, onu anlama faa-
liyetinde göz önünde bulundurmalarý gereken
ilkelerden bahsetmeden önce þunu hatýrlatma-
lýyýz ki burada sýralanacak noktalar bizim tes-
pit edebildiðimiz ve uygulanmasýnýn, Kur’an’ý
anlamada önemli ölçüde yardýmcý olacaðýný
düþündüðümüz hususlardýr. Bunlara eklene-
bilecek baþka ilkeler de elbette bulunabilir.

Kur’an’ýn okunmasý ve anlaþýlmasýyla ilgili aþa-
ðýda zikredilecek ilkelerin maddeler halinde i-
fade edilmesinin, baðlayýcý bir sýralama olarak
algýlanmamasýný hassasiyetle belirtmek isteriz.

1. Kur’an’ý Okumak ve Anlamak

Kur’an’ý okumaktan bahsederken burada onu Arapçasýndan ezbere
veya yüzüne okumayý kastetmiyoruz. Elbette yerine getirene bu tarz
bir okuyuþun faydasý vardýr. Ancak bizim burada üzerinde durduðu-
muz husus, Kur’an’ýn anlaþýlmasý olduðundan dolayý Arapça bilmeyen
ya da Arapça bilgisi Kur’an’ý orijinal metinden okuyup anlayacak bir
düzeyde olmayan kiþinin bu okuyuþu bizim konumuz dýþýnda kalmak-
tadýr. Dolayýsýyla bundan sonra kullanacaðýmýz “Kur’an’ý okumak” ifa-
desiyle onun mushaftan, yani Arapçasýndan anlamaksýzýn yüzünden
veya ezbere okunmasýný deðil, anlamýnýn okunmasýný kastettiðimiz
önemle akýlda tutulmalýdýr.

Kur’an, anlaþýlmak için okunur. Zira Allah’ýn, Resûlullah’a Kur’an’ý indir-

mesinin amacý onu insanlara duyurmasý ve iletmesidir.101 Ýnsanlar da

kendilerine duyurulan ve iletilen bu mesajý anlamakla yükümlüdürler.102

Zira hayatlarýný Allah’ýn istediði istikamette düzenlemekle sorumlu tutu-

lan insanlar bunu ancak kendilerinden isteneni anladýklarý zaman yerine

getirebilirler. Bu yüzden Kur’an okumak farzdýr: “Bir de Kur’an’ý okumak-

la emrolundum.”103
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Resulullah (a.s.) "Muhakkak ki ileride kapkaranlýk geceler misâli
fitneler olacak!" buyurdu.

"Onlardan kurtuluþun yolu nedir, Ey Allah'ýn Resûlü?" denildi.

Buyurdu: 
"Allah'ýn kitabý!
Onda sizden öncekilerin olaylarý,
sizden sonrakilerin haberleri ve sizin de hükmünüz vardýr. 
O, kesin çizgidir; þaka deðildir. 
Her kim kibirlenerek onu terk ederse Allah onun belini kýrar. 
Her kim ondan baþka hidâyet ararsa Allah onu saptýrýr. 
O Allah'ýn sapasaðlam ipidir. 
O, apaçýk bir nurdur. 
O hikmetli bir hatýrlatmadýr.
O dosdoðru yoldur. 
Hevalar onun sayesinde kaymaz. 
Görüþler onun sayesinde daðýlmaz. 
Âlimler ona doymazlar. 
Onun çokça tekrarý usanç vermez. 
Hayretengiz yönleri tükenmez.
Her kim onun ilmiyle ilimlenirse ileri gider. 
Her kim onunla amel ederse ecirlenir.
Her kim onunla hükmederse adalet eyler. 
Her kim ona tutunursa doðru yolu bulur."

Ahmed b. Hanbel, 1, 91
Dârimî, Fezâilü'l-Kur'ân, 1
Tirmizî, Sevâbü'l-Kur'ân 14, 2908.

101 16/Nahl, 44, 64; 5/Mâide,
15,19; 14/Ýbrâhîm, 4

102 2/Bakara, 219, 221, 243,
266; 24/Nûr, 61; 7/A’râf,
176; 10/Yûnus, 24; 16/Nahl,
44; 38/Yâsîn, 29; 4/Nisâ 82;
47/Muhammed, 24; vd.

103 27/Neml, 92



2. Kendini Kur’an’a Açmak

Kur’an’ý okumaya niyetlenen kiþinin ondan faydalanmasý için öncelik-

le kendisini Kur’an’a açmasý gerekir. Bu da ancak kendisine yapýlan u-

yarý ve hatýrlatmaya kulak veren için söz konusudur: “Sen ancak uyarý-

yý/hatýrlatmayý izleyeni ve gýyaben Rahman’dan korkan kiþiyi uyarabilir-

sin.”104 Bu sebeple, Kur’an okumaya yönelen kimsenin onu okumakla

neyi amaçladýðýný çok iyi belirlemesi gerekir. Kur’an’ý anlamak için o-

kumalýyýz; kendi düþünce ya da emellerimizi destekleyeceðini umdu-

ðumuz âyetleri bulmak için deðil.

3. Arýnmak ve Sýðýnmak

Kur’an okumaya baþlamadan önce her türlü þeytanî ve nefsânî niyet ve

düþüncelerden hem aklýmýzý hem de kalbimizi arýndýrmalýyýz. Dilimizle

“Eûzû” çekerken bunu bütün ruhumuzla hissetmeli, nefsimizden veya

çevremizden kaynaklanarak bize bulaþan her türden dürtü, ayartma ve

fýsýltýlara karþý Allah’ýn manevî desteðine sýðýnmalýyýz: “Kur’an okuyaca-

ðýn zaman hemen o kovulmuþ þeytandan Allah’a sýðýn.”105 Kur’an’ýn ne dedi-

ðini, ne istediðini anlayabilmek için öncelikle her türlü manevî kir ve pis-

liklerden arýnmýþ olmak gerekir; aksi takdirde Kur’an’ýn özüne nüfûz

edilemez ve onda mevcut hakikatler kavranamaz: “O gerçekten deðerli bir

okumadýr/kur’andýr. Saðlam korunan ilahî kelam içindedir. Ona ancak arýn-

mýþlar dokunabilir. Bütün alemlerin Rabbinden indirilmedir.”106

4. Her Dem Taze ve Her An Ýlk Defa

Kur’an’ýn Allah’ýn sözü olduðunu her daim akýlda tutarak onu anlama-

ya giriþilmelidir. Sevdiði birisinden bir mektup alan kiþi nasýl ki bir an

önce onu okuyup gereðini yerine getirmeye çabalarsa Kur’an okuyan ki-

þi de Kur’an’ýn Allah’tan kendisine gönderilmiþ bir mektup mesabesin-

de olduðunu düþünerek hareket etmelidir. “Ve emin ol ki sen, bu Kur’an’a

her konuda doðru hüküm ve hikmetle edip eyleyenin, her þeyin aslýný bilenin

katýndan erdiriliyorsun.”107 Dolayýsýyla Kur’an’ý okurken o an nâzil olu-

yormuþ hissi ve bilinciyle hareket edilmelidir.
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104 36/Yâsîn, 11

105 16/Nahl, 98

106 56/Vâkýa 77-80

107 27/Neml, 6



5. Önce de Sonra da Kur’an

Kur’an okuyan kiþi ona bütün varlýðýyla kulak vermeli, þahsî görüþ ya da
kanaatlerini geri plâna çekerek Kur’an’a öncelik vermelidir. “Kur’an o-
kunduðu zaman ona kulak verin, sesinizi kesip dinleyin ki Allah’ýn esirgeme-
siyle kuþatýlasýnýz.”108

6. Tertîl Üzere Okumak

Kur’an tertîl yöntemiyle okunmalýdýr. Tertîl, Kur’an’ý aðýr
aðýr, tane tane, anlayarak ve hissederek okumak demektir.
“Ya da sonra kalk ve aðýr aðýr, duyarak Kur’an oku.”109; “Ve
onu, insanlara yavaþ yavaþ okuyasýn diye bir okuma olarak bö-
lüm bölüm ayýrdýk ve onu parça parça indirdik.”110 Kur’an’ýn
bölümler hâlinde indirilmesi (ki daha önce inzal/tenzîl bö-
lümünde buna deðinmiþtik) onun nasýl okunmasý gerek-
tiði konusunda da bize ýþýk tutmaktadýr. Kur’an peyderpey
indirilmiþtir; dolayýsýyla anlaþýlmasý da peyderpey, adým a-
dým olmalýdýr. Ýnsan doðasýna en uygun yol da budur za-
ten. Ebu’l-Âliye bize bu konuda bir ölçü deðilse de bir ör-
nek olmak üzere þu tavsiyede bulunur: “Kur’an’ý beþ âyet beþ
âyet öðrenin. Hz. Peygamber Kur’an’ý Cibrîl’den beþer beþer öð-
reniyordu.”111 Hz. Ömer’in de Bakara Sûresi’ni on iki
yýlda bitirdiði rivayet edilir. 

Kur’an’ýn belirli periyotlarla kendimiz için en uygun bi-
rimler/bölümler halinde az da olsa devamlý bir þekilde o-
kunmasý, hem onun anlaþýlmasýnda, hem de anlaþýlanýn
zihin ve kalpte pekiþtirilmesinde önemli yararlar saðlaya-
caktýr. Kur’an bu konuda yine insanýn yapýsýný dikkate a-
larak þöyle buyurur: “Kur’an’ýn kolayca okuyabileceðiniz
kadarýný okuyun.”112
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108 7/A’râf, 204; ayrýca bkz.
41/Fussilet, 26

109 73/Müzzemmil, 4

110 17/Ýsrâ, 106

111 Mebâhis fî Ulûmi’il-Kur’an, s.
194

112 73/Müzzemmil, 20

Bir cüz oku

Haftanýn belirnenen
gününde biraraya gel

Ulaþtýðýn bilgi ve bilinci
grup arkadaþlarýnla/ailenle

paylaþ 

Cevaplarý kontrol et

Yanlýþýn yok Yanlýþýn var

Bir sonraki cüzü okumaya
geç

Yeniden Oku

Bu kitabýn sonunda varolan
çoktan seçmeli test

bölümünden okuduðun
cüzün sorularýný cevapla 

Bu noktada Kur’an’ý okuma ve anlama çalýþmasý yapmak isteyenlere biz
de bir öneride bulunabiliriz: Bireysel ya da toplu bir þekilde –özellikle aile
içinde– her hafta bir cüz olmak suretiyle Kur’an’ýn tamamý otuz haftada o-
kunabilir. Bir haftada biten her cüz sonunda bizim bu çalýþmamýzýn de-
vamýnda bulunan Kur’ân-ý Kerîm Meâl Sorularý baþlýklý çoktan seçmeli
test bölümünden o cüzle ilgili sorular cevaplanarak hem o cüz hakkýnda
elde edilen bilgiler tazelenir, hem de eksik kalan bilgilerin ne olduðu tes-
pit edilip bunun giderilmesi için bir fýrsat yakalanmýþ olur. (bkz. Þekil 8)

Þekil 8: Kur’an’ý Okuma ve
Anlamada  Bir Yöntem
Önerisi



7. Peþin ve Aceleci Hükümlerden Kaçýnmak

Kur’an’ýn, adým adým okunup anlaþýlmasýnda bir baþka mesele daha bu-

lunmaktadýr. Kur’an’ý okumaya baþlamadan evvel nasýl ki akýl ve kalp

manevî kirlerden arýndýrýlmalýysa ayný þekilde onu okurken de peþin hü-

kümlerden, indî ve keyfî deðerlendirmelerden de kendimizi kurtarmalý

ve korumalýyýz. Bu hususta Kur’an bizi kesin bir dille uyarýr: “(Vahyin

sözlerini tekrarlarken) Onu hýzla söylemek için dilini oynatýp durma.”113 Di-

lin hýzlýca hareket ettirilmemesi, akýl ve kalbin de hýzlý hareket ettirilme-

mesini içerir; zira her ikisi de dilin okuduklarýný kavrayýp kaydedecek-

tir. Bu yolda izlenecek bu yöntem, Kur’an’ýn bize kendisini açmasýný ve

açýklamasýný da saðlayacaktýr. Bunu bizzat Kur’an vaat etmektedir:

“Çünkü onun (senin kalbine) yerleþtirilmesi ve okutturulmasý bize aittir. Böy-

lece onu okuduðumuz zaman onun okunuþuna (bütün zihnini vererek) uy.

Sonra onu açýklamak da bize düþer.”114

8. Bütüncül Yaklaþým

Kur’an’ýn iç bütünlüðe ve tutarlýða sahip olduðu daima hatýrda tutularak

bir kelimesinin baþka kelimelerle, bir âyetinin baþka âyetlerle, bir sûresinin

baþka sûrelerle sýký bir iliþkisinin olduðu bilinmelidir. Böylece parçacý ve

bütünlükten uzak yaklaþýmlardan kaçýnarak Kur’an’ý sahip olduðu sarsýl-

maz dokusu içinde okumaya ve anlamaya çalýþýlmalýdýr: “Hak hükümdar

Allah pek yücedir! Vahyi sana bütünüyle ulaþtýrýlmadan önce Kur’an’a (dair gö-

rüþ bildirmekte) acele davranma; fakat (daima) ‘Ey Rabbim, benim ilmimi ar-

týr.’ de.”115

9. Edebi Kuþanmak

Kur’an okurken daima bir huþu ve alçak gönüllülük içerisinde olmalýyýz.
Zira her hâlimizi gören ve bilen Allah, Kur’an okurken izlendiðimizi ö-
zellikle vurgulayarak þöyle buyurur: “Ve (sen ey peygamber) hangi durumda
olursan ol, bu ilâhî kitaptan hangi konuyu dile getirirsen getir ve (siz ey insan-
lar) hangi iþi yaparsanýz yapýn (unutmayýn ki) siz bu iþlere giriþtiðiniz an(dan
itibaren) biz üzerinizde gözlemci bulunuyoruz.”116 Bu sebepten ötürü önü-
müzdeki metnin, diðer metinler gibi herhangi bir metin olmadýðýnýn id-
rakiyle, ona yaraþýr maddî ve manevî edep vesileleriyle kendimizi donat-
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113 75/Kýyâmet, 16

114 75/Kýyâmet, 17-19

115 20/Tâhâ, 114

116 10/Yûnus, 61



malýyýz. Kur’an’dan nasibimiz ona gösterdiðimiz edeple doðru orantýlý o-
lacaktýr: “Biz bu Kur’an’ý bir daðýn üzerine indirseydik sen onu muhakkak
Allah korkusundan baþýný eðmiþ, çatlamýþ görürdün! Ýþte biz, düþünürler diye
insanlara bir temsil veriyoruz.”117

10. Mukayeseli ve Derinlemesine Okumak

Kur’an’ý meâl aracýlýðýyla okuyacaklarýn dikkat etmeleri gereken bir hu-
sus bulunmaktadýr: Meâl, hiçbir þekilde Kur’an deðildir. Meâl, onu hazýr-
layan tarafýndan kýsmen ve biraz da eksik bir þekilde Türkçe’ye aktarýl-
mýþ bir anlamdýr. Bir insanýn yazdýðý bir kitabýn bile bir baþka dile biza-
tihi kendi dilindeki güzellik içerisinde sadýk bir anlam ve güzel bir üs-
lûpla aktarýlamayacaðý dikkate alýnýrsa bunun Allah’ýn sözü için ne ka-
dar imkânsýz bir durum olduðu anlaþýlýr. Dolayýsýyla meâl yoluyla
Kur’an’ý anlama çabasýnda olanlarýn bu hususta baþvuracaklarý en emin
yol birkaç meâli karþýlaþtýrmalý olarak takip etmeleridir. Böylece meâlle-
ri hazýrlayanlarýn farklý ifade kullandýklarý yerde okuyucu dikkatini yo-
ðunlaþtýrarak Kur’an metnini daha saðlýklý anlamaya koyulacaktýr.

Meâl okuyucularýnýn dikkate almalarý gereken bir husus da indiði döne-
min dilini kullanan Kur’an’daki kelime veya kavramlarýn, ya o zaman kul-
lanýlan anlamlarýyla ya da kök anlamlarýndan koparmaksýzýn Kur’an’ýn
kendi ifade örgüsü içinde yüklediði anlamlarýyla kullanýlmýþ olduðudur.
Kur’an’ýn iniþinin üzerinden on dört asýr geçmiþ ve bu süre zarfýnda Arap-
ça da kendi içinde bir deðiþim ve dönüþüme uðramýþtýr. Günümüz meâl-
lerini hazýrlayanlarýn gözünden bu husus kýsmen kaçmakta olduðundan
Kur’an’da yer alan bu kelime / kavramlar ya günümüz Arapçasýnda yer al-
dýðý þekliyle ya da çeþitli inanç ve fikir akýmlarýnýn / mezheplerinin etkisiy-
le daralan veya geniþleyen anlamlarýyla ele alýnýp Türkçe’ye aktarýlmakta-
dýr. Bu sorun da daha önce deðindiðimiz gibi farklý meâlleri karþýlaþtýrma-
lý olarak okuyup gerekli yerlerde tefsirlere müracaatla aþýlabilir.

Meâl okumak Kur’an’ý anlamanýn sadece ve sadece bir aracýdýr. Kesin
ölçüsü ve ölçütü deðildir. Meâller bize Kur’an’a dair –tabir caiz ise– bir
taslak çizerler. Ancak bu taslakta figürler, þekiller, çizgiler, velhâsýl gö-
rüntüler net ve yerli yerince deðildir. Bu yüzdendir ki meâl okuyan bi-
rinin buradan hareketle Kur’an’a dair nihaî hükümler çýkarmasý saðdu-
yu sahibi aklýn kabullenemeyeceði vahim bir durumdur.
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11. Adým Adým Okumak

Kur’an, getirdiði mesajla yeni bir insan ve toplum tipi inþa etmeyi amaçlar.

Bunun için de temelden, “inanç”tan baþlar. Kur’an’ýn iniþ sürecinin iki ana

bölümünden ilki olan Mekke’de inen âyetler öncelikle bunu gerçekleþtir-

meyi hedeflemektedir. Kur’an okumaya giriþen kiþinin de öncelikle inancý-

ný, daha sonra davranýþ ve tutumlarýný tashih edip düzenlemesi gerekir.

Bundan ötürü Kur’an’ýn genel amacýna paralel bir þekilde Kur’an’ýn Mek-

ke döneminde inen âyetlerinin önce, Medine’de inen âyetlerinin ise daha

sonra okunmasý yerinde olur. Mekkî ve Medenî âyetlerin ve sûrelerin tes-

pitinde kýsmî görüþ ayrýlýklarý olsa da hemen hemen her meâlin arkasýnda

sûrelerin nüzûl sýrasýna göre bir listesi verilir. Bu durumda listelerden biri

takip edilebilir. Þayet bu biraz zor gibi görünürse o zaman Kur’an’ýn sonun-

dan baþýna doðru bir okuma süreci izlenebilir. Biraz daha zorlu, ama daha

ayrýntýlý ve faydalý olacaðýný düþündüðümüz okuma faaliyeti için bir listeye

de biz bu bölümün sonunda yer vermiþ bulunuyoruz. Bu listede sûre esas-

lý bir sýralamadan ziyade Hz. Peygamber’e gelen vahyin bölümler hâlinde

sýralanmasý yer almaktadýr. Ýsteyenler bu listeyi esas alarak bir okuma faali-

yeti de sürdürebilirler. (bkz. Kur’an’ýn Nüzûl Süreci baþlýklý bölüm)

12. Ýniþ Sebeplerini Bilmek

Kur’an’ý anlamak isteyen kiþinin baþvurmasý gereken bilgilerden birisi

de “Sebeb-i Nüzûl”dür. Daha önce açýkladýðýmýz üzere âyetlerin iniþ se-

beplerini ve ortamýný ifade eden bu bilgiler âyetlerin hangi durumlara

binaen, kimleri muhatap alarak nâzil olduðunu anlatýr. Bu da âyetlerin

arka plâný hakkýnda ipuçlarý demektir ki âyetleri bu doku içinde gör-

mek, onlarý anlamamýzý kolaylaþtýrýr.

13. Tarihî Baðlamý Görmek

Bir önceki maddenin tamamlayýcýsý olmak üzere bir de fazla detaylý ol-

mayan muhtasar bir siyer kitabýnýn okunmasý da bu anlama çabasýna

destek verecektir. Böylece Kur’an’ýn indiði dönemi, o dönemin kültürü-

nü, yaþayýþ biçimini, taraflarýn tavýr ve tutumlarýný, inanç ve ibadet bi-

çimlerini, hâsýlý o dönemin bir fotoðrafýný görme imkâný elde edilmiþ;

nihayetinde resim çerçeveye oturtulmuþ olur. Zira daha önce de belirt-
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35
tiðimiz gibi “kitap”, “peygamber”den baðýmsýz ve kopuk ele alýnamaz.
Kitabýn metnini anlamanýn yolu, onun ilk muhatabý, ilk uygulayýcýsý ve
ilk tebliðcisini anlamaktan geçer. 

14. Kur’an’ýn Üslûbunu Dikkate Almak

Kur’an’ý okurken üzerinde hassasiyetle durulmasý gereken bir nokta da
kullandýðý üslûp ve tarzdýr. Kur’an, Arapça’nýn imkânlarý ölçüsünce me-

caz, teþbih, istiare, alegori, tekrar, te’kit gibi edebî tarzlarý kullanmaktadýr.
Kullanýlan meâl/lerin bu alandaki baþarýlarýna göre Kur’an’ýn bu muh-
teþem yönünden de istifade edilecektir. Ancak Türkçe Kur’an meâlleri
–maalesef çok azý bunun istisnasýdýr– bu konuda yetersiz kalmaktadýr.
Kimi deyimsel ve mecazî ifadelerin literal / lafzî anlamýyla aktarýlmasý
Kur’an’dan yanlýþ veya eksik anlamlarýn çýkarýlmasýna yol açmaktadýr.
Bunun için güvenilir farklý meâller mukayeseli olarak okunmalýdýr.

15. Kur’an’ý Yaþamak, Kur’anla Yaþamak

Kur’an okumaktan maksat onu anlamak, onu anlamaktan maksat ise
onu yaþamak, pratiðe dökmek, “yap” dediklerini yapmak, “yapma” de-
diklerinden de kaçýnmaktýr. Okuyup anladýðýmýz hâlde eðer onu uygu-
lamaz isek Peygamber’in Kur’an’da zikredilen þu sitemine maruz kalan-
lardan oluruz: “Ve (o gün) Resul þöyle diyecek: Ey Rabbim! Kavmim bu

Kur’an’ý terk edilecek bir þey olarak gördü.”118

16. Huzurun Kaynaðý Kur’an

Kur’an anlamamýz için kolaylaþtýrýlmýþtýr. Bunu bize haber veren biz-
zat Allah’týr.119 Anlaþýlmasý için kolaylaþtýrýlan Kur’an, hayata
aktarýldýðý ve canlý kýlýndýðý durumda insana mutluluk ve huzur verir;
sýkýntý ve darlýk deðil: “Kur’an’ý sana, bedbaht olasýn diye indirmedik.

Yalnýzca saygýsý olana, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katýndan bir öðüt,

bir uyarýcý olsun diye indirdik.”120

118 25/Furkân, 30

119 54/Kamer, 17, 22, 32, 40;
19/Meryem, 97; 44/Duhân,
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120 20/Tâhâ, 2-4; ayrýca bkz.
13/Ra’d, 28



Ey Rabbimiz! 

Ýndirmiþ olduðun bu son vahyi, 

önce anlamak, 

sonra da onu hayatýmýza aktarmak, 

onu hayatýmýzda canlý kýlmak için 

gerekli eylemleri gerçekleþtirmeyi 

bizlere nasip et. 

Ey Rabbimiz! 

Eðer unuttuk veya kasdýmýz olmayarak yaptýksa bizi sorumlu tutma! 

Ey Rabbimiz!

Bize, bizden öncekilere yüklediðin gibi aðýr yük yükleme!

Ey Rabbimiz! 

Güç yetiremeyeceðimizi bize taþýtma!

Günahlarýmýzý affet, bizi baðýþla ve rahmetini yaðdýr üstümüze!

Sen Yüce Mevlâmýzsýn!

Ýnkâr edenlere karþý bize yardým et!

Âmin!



Kur’an’ýn Nüzûl Süreci
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Kur’an’ýn Nüzûl Süreci Tablosu Ýçin Anahtar

Bu bölüm Mehdi Bâzergan’ýn Kur’an’ýn Nüzûl Süreci adlý eserinden ya-
rarlanýlarak hazýrlanmýþtýr. Okuyucular, bu listede yer alan sýralamanýn
kesin ve mutlak olmadýðýný; bu çalýþmanýn Bâzergan’ýn kendi araþtýrma-
larýyla ulaþtýðý sonuçlar olduðunu göz önünde bulundurmalýdýrlar.   

• Ýniþ Sýra No: Parça parça inen Kur'an'ýn her bir bölümünün Hz.
Peygamber'e indirilme sýrasýný ifade eder. Kur'an'ýn âyet ve sûreleri-
nin kronolojik sýrasýný gösterir.

• Sûre Adý: Sûrelerin elimizde bulunan resmî mushaftaki isimleridir.

• Mushaf Sýra No: Sûrelerin elimizde bulunan resmî mushaftaki sýra-
sýdýr.

• Ýnen Âyetler: Sûrelerin nüzûl sürecinde her bir seferde inen âyet ve-
ya âyetleri ifade eder. Bu sütundaki parantez içi "bkz." þeklindeki
göndermeler o sûrenin diðer parçalarýnýn tablodaki Ýniþ Sýra Numa-
rasý sütununa iþaret eder.

• Konu: Ýnen âyetlerde yer alan hususlarýn kýsa bir özetidir.
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1 96 Alak 1-5 (bkz. 35) Vahyin baþlangýcý

2 74 Müddessir 1-7 (bkz. 20, 27,
111) Teblið görevinin veriliþi 

3 103 Asr 1-2 (bkz. 89) Ýnsanlarýn hüsraný 

4 51 Zâriyât 1-6 (bkz. 70) Kýyamet tasviri 

5 102 Tekâsür 1-2 (bkz. 50) Ýnsanýn tamahkârlýðý 

6 52 Tûr 1-8 (bkz. 75, 82) Kýyamet tasviri 

7 112 Ýhlâs Tamamý Allah’ýn yüceliði 

8 88 Gâþiye 1-5, 8-16 (bkz. 36) Cennet ve cehennem tasviri 

9 86 Târýk 11-17 (bkz. 55) Vahyin niteliði 

10 82 Ýnfitâr 1-5 (bkz. 59) Kýyametin kopuþu 

11 91 Þems 1-10 (bkz. 24) Ýnsan psikolojisi 

12 108 Kevser Tamamý Peygambere verilen nimetler ve onu teselli 

13 87 A‘lâ 1-9 (bkz. 42) Allah’ýn yüceliði 

14 85 Burûc 1-7, 12-22 (bkz. 97) Uyarý 

15 81 Tekvîr Tamamý Kýyamet, cennet ve cehennem tasvirleri, vahyin niteliði 

Ýniþ Sýra
No

Mushaf
Sýra No

Sûre Adý Ýnen Âyetler Konu
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16 94 Ýnþirâh Tamamý Peygamber’e verilen nimetler ve peygamberi teselli 

17 93 Duhâ Tamamý Peygamber’e verilen nimetler ve peygamberi teselli 

18 114 Nâs Tamamý Allah’ýn sýfatlarý ve þer güçler 

19 79 Nâziât 1-26 (bkz. 46) Ýnkârcýlara uyarý ve Musa örneði 

20 74 Müddessir 8-10 (bkz. 2, 27, 111) Kýyamete dair uyarý 

21 92 Leyl Tamamý Cehenneme karþý uyarý 

22 107 Mâûn Tamamý Ýnkârcýlarýn ahlâkî nitelikleri 

23 70 Meâric 5-18 (bkz. 61, 74) Hesap gününe karþý uyarý 

24 91 Þems 11-15 (bkz. 11) Semûd kavminin tavrý

25 77 Mürselât Tamamý Kýyamete karþý uyarý

26 78 Nebe’ 1-36 (bkz. 96) Ýnsanlara verilen nimetler, kýyamet tasviri ve cennet cehennem hâlleri

27 74 Müddessir 11-30, 34-56
(bkz. 2, 20, 111) Ýnkârcýlarýn psikolojisi ve uyarý

28 106 Kureyþ Tamamý Kureyþ’e verilen nimetler 

29 53 Necm 1-25 (bkz. 56,
133) Vahyin ilâný ve putlarýn reddi 

30 89 Fecr 1-13, 28-30 (bkz.
53) Geçmiþ kavimlerin baþlarýna gelenler, uyarý ve müjde

31 84 Ýnþikâk Tamamý Hesap gününe karþý uyarý 

32 80 Abese Tamamý Peygamberlere uyarý, vahyin niteliði, insanýn acizliði, kýyamet sahnesi 

33 104 Hümeze Tamamý Ýnkârcýlarýn psikolojisi ve ahlâký 

34 109 Kâfirûn Tamamý Kâfirlere karþý meydan okuma 
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35 96 Alak 6-19 (bkz. 1) Ýnkârcýlarýn akýbeti

36 88 Gâþiye 17-26, 6-7 (bkz. 8) Ýnkârcýlara deliller

37 75 Kýyâmet 7-13, 20-40  (bkz. 39) Kýyamet tasviri, insanýn psikolojisi

38 95 Tîn Tamamý Ýnsanýn iki kutupluluðu

39 75 Kýyâmet 1-6, 14-19  (bkz. 37) Kýyametin gerçekliði ve tasviri

40 56 Vâkýa Tamamý Cennet ve cehennem tasvirleri

41 55 Rahmân 1-27 (6, 7 hariç),
46-77  (bkz. 78) Cennet nimetlerinin tasviri

42 77 A‘lâ 7, 10-19  (bkz. 13) Kýyametin gerçekliði

43 1 Fâtiha Tamamý Kur’an’ýn temel ilkeleri

44 100 Âdiyât Tamamý Ýnsan psikolojisi

45 69 Hâkka 38-52  (bkz. 60, 68) Vahyin niteliði

46 79 Nâziât 27-46  (bkz. 19) Kýyamete karþý uyarý ve deliller

47 111 Tebbet Tamamý Bir inkârcý tipolojisi

48 113 Felak Tamamý Þer güçlerden Allah’a sýðýnmak

49 90 Beled Tamamý Ýnsan psikolojisi

50 102 Tekâsür 3-8 (bkz. 5)  Hesap gününe karþý uyarý

51 105 Fîl Tamamý Ýnkârcýlarýn akýbeti

52 68 Kalem 1-16  (bkz. 72) Ýnkârcýlara reddiye

53 89 Fecr 14-27  (bkz. 30) Ýnsan psikolojisi, hesap gününe karþý uyarý

54 99 Zilzâl Tamamý Diriliþ gününde insanýn hâli

55 86 Târýk 1-10  (bkz. 9) Kýyamet tasviri

56 53 Necm 34-62  (bkz. 29,
133) Ýnsanýn gafleti, temel ahlâakî ilkeler, Allah’ýn yüceliði, uyarý

57 101 Kâria Tamamý Kýyamet tasviri

58 37 Sâffât Tamamý
Ýnkârcýlarýn tavrý ve ahiretteki hâlleri, birkaç peygamberin kýssasý ve
uyarý

59 82 Ýnfitâr 6-19  (bkz. 10) Kýyamet tasviri ve uyarý

60 69 Hâkka 1-3, 13-37  (bkz.
45, 68) Kýyametin gerçekliði, cennet ve cehennemliklerin hâli

61 70 Meâric 19-44 (bkz. 23,
74) Ýnsan psikolojisi ve inananlarýn nitelikleri

62 83 Mutaffifîn Tamamý Ýnananlar ile inanmayanlarýn ahiretteki akýbeti

63 44 Duhân 43-59  (bkz. 73) Ýnananlar ile inanmayanlarýn ahiretteki akýbeti

64 23 Mü’minûn 1-11  (bkz. 90) Müminlerin temel nitelikleri

65-1 26 Þuarâ 52-145  (bkz. 84,
65-2) Mûsâ, Ýbrâhim, Nûh, Hûd, Salih peygamberlerin kýssalarý

Ýniþ Sýra
No

Mushaf
Sýra No

Sûre Adý Ýnen Âyetler Konu
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65-2 26 Þuarâ 146-227 (bkz. 65-
1, 84)

Sâlih, Lût, Þuayb peygamberlerin kýssalarý; vahyin niteliði ve onu

yalanlayanlara uyarý

66 38 Sâd 67-88 (bkz. 86,
134) Ýnsanýn yaratýlýþý ve Ýblîs’in isyaný

67 15 Hicr 1-5, 49-99 (bkz.
83-1, 83-2)

Vahyin niteliði; Ýbrâhim, Lût, Medyen ve Semûd kýssalarý; vahyin

niteliði

68 69 Hâkka 4-12 (bkz. 45, 60) Geçmiþ ümmetlerin akýbeti

69 97 Kadr Tamamý Vahyin indiriliþi

70 51 Zâriyât 7-60 (bkz. 4)
Ýnanan ve inanmayanlarýn akýbeti, kâinattan deliller, geçmiþ kavim-
lerin helâký ve uyarý

71 54 Kamer Tamamý Kýyametin gerçekliði, geçmiþ kavimlerin akýbeti ve uyarý

72 68 Kalem 17-52 (bkz. 52) Mesel yoluyla ahirete iliþkin uyarý 

73 44 Duhân 1-42 (bkz. 63) Vahyin niteliði, kýyamet tasviri, geçmiþ kavimlerin akýbeti

74 70 Meâric 1-4 (bkz. 23, 61) Kýyametin gerçekliði

75 52 Tûr 9-28 (bkz. 6, 82) Kýyamet tasviri, inanan ve inanmayanlarýn ahiretteki durumu

76 43 Zuhruf 66-78 (bkz. 92-1,
92-2) Kýyametin gerçekliði ve ahiretteki hâller

77 71 Nûh Tamamý Nûh kýssasý

78 55 Rahmân 28-45, 6, 7, 78
(bkz. 41) Cehennem tasviri

79 73 Müzzemmil 1-19 (bkz. 131) Peygamberlik görevinin aðýrlýðý ve inkârcýlara karþý ona yardým

80 20 Tâhâ 1-54 (bkz. 103) Mûsâ’nýn Firavun’la mücadelesi

81 19 Meryem 76-98 (bkz. 98,
106) Müþriklere uyarý

82 52 Tûr 29-49 (bkz. 6, 75) Ýnkâr edenlerle mücadele ve onlara meydan okuma

83-1 15 Hicr 6-20 (bkz. 67, 83-2) Ýnkârcýlarýn mucize taleplerinin reddi ve Peygamber’e destek
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83-2 15 Hicr 21-48 (bkz. 67,
83-1) Ýnsana verilen nimetler ve insanýn yaratýlýþý

84 26 Þuarâ 1-51 (bkz. 65-1,
65-2) Mûsâ kýssasý

85 76 Ýnsân Tamamý Ýnanan ve inanmayanlarýn akýbeti

86 38 Sâd 1-24, 29-66 (bkz.
66, 134) Birkaç peygamber kýssasý

87 50 Kâf Tamamý Diriliþi inkâr edenlere cevap ve uyarý

88 36 Yâsîn Tamamý 
Ýnkârcýlara uyarý, onlarýn ahiretteki durumu, Allah’ýn yüceliðinin
iþaretleri ve hatýrlatma

89 103 Asr 3  (bkz. 3) Peygamber’i teselli

90 23 Mü’minûn 12-118  (bkz. 64)
Ýnsanlarýn yaratýlýþý, bahþedilen nimetler, peygamberler, Allah’ýn
mesajýný ve diriliþi inkâr edenlere uyarý

91 41 Fussýlet 1-7  (bkz. 119, 45) Vahyin niteliði ve inkârcýlarýn tavrý

92-1 43 Zuhruf 1-28  (bkz. 76, 92-2) Vahyin niteliði, inkârcýlara cevap

Ýniþ Sýra
No

Mushaf
Sýra No

Sûre Adý Ýnen Âyetler Konu
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92-2 43 Zuhruf 29-65, 79-89
(bkz. 76, 92-1) Allah’ýn mesajýný inkâr edenlere cevap 

93 33 Ahzâb 1-3, 7-8, 41-47, 63-
68  (bkz. 165, 193)

Allah’ýn vahyine uymak, Peygamber ve müminlere destek, kýyamet ve
ahiretin gerçekliði 

94 21 Enbiyâ Tamamý
Gönderilen peygamberlerin getirdiði mesajlarýn özünde ayný oluþu ve
ve inkârcýlara cevap 

95 72 Cin Tamamý Allah’ýn vahyine karþý insanlarýn tavrý 

96 78 Nebe’ 37-40  (bkz. 26) Hesap gününün niteliði 

97 85 Burûc 8-11 (bkz. 14) Ýnanan ve inkâr edenlerin mukayesesi 

98 19 Meryem
1-34 (16 hariç),
42-75 (59 hariç)
(bkz. 81, 106)

Zekeriyya, Yahyâ, Meryem, Îsâ, Ýbrâhim ve Mûsâ kýssalarý; inananlar
ile inanmayanlarýn akýbeti 

99 98 Beyyine Tamamý Dinin temel prensipleri ve insanlarýn dine karþý tavýrlarý 

100 31 Lokmân 1-10  (bkz. 136) Vahyin iþlevi ve insanlarýn ahiretteki akýbeti 

101 30 Rûm 1-26 (bkz. 120)
Ýnananlarýn mutlaka galip geleceði vaadi, kýyamete karþý uyarý,
Allah’ýn yüceliðinin iþaretleri 

102-1 25 Furkân 1-30 (bkz. 102-2)
Kur’an’ýn nitelikleri, onu inkâr eden ve inananlarýn akýbeti, kýyamete
karþý uyarý 
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102-2 25 Furkân 31-77 (bkz. 102-1)
Vahyin niteliði, geçmiþ peygamberlerden örnekler, Allah’ýn bahþettiði
nimetleri hatýrlatma, Allah’a inananlarýn özellikleri

103 20 Tâhâ 55-135  (bkz. 80) Mûsâ’nýn Firavunla mücadelesi, kýyamet tasviri, Âdem’in yaratýlýþý

104 67 Mülk Tamamý Allah’ýn insana verdiði muhteþem nimetler

105 14 Ýbrâhîm 43-52 (bkz. 137-1,
137- 2, 180) Hesap gününe karþý uyarý

106 19 Meryem 35-41, 16, 59
(bkz. 81, 98) Îsâ ile ilgili hakikatler, namaza vurgu

107 16 Nahl
1-34, 43-66, 100-
107, 121-128
(bkz. 148, 162)

Allah’ýn yaratýcýlýðýnýn muhteþemliðine örnekler, hesap gününü hatýr-
latma, vahiy ve peygamberlik, þirkin reddi, inkârcýlara reddiye, teblið
yöntemi

108 18 Kehf 1-7, 59-110 (bkz.
135, 176) Tevhide çaðrý, Mûsâ ve bir kul kýssasý, Zülkarneyn kýssasý

109-1 2 Bakara

1-19, 148-152,
154-158, 200-205
(bkz. 109-2, 139,
164, 183-1, 183-
2, 192-1, 192-2)

Mümin, kâfir ve münafýklarýn özellikleri, kýblenin önemi, Allah yol-
unda cihat, Safâ ve Merve, hac vecibeleri 
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109-2 2 Bakara

245-246 (bkz.
109-1, 139, 164,
183-1, 183-2,
192-1, 192-2)

Allah yolunda mücadele

110 32 Secde Tamamý Allah’ýn yaratmasý, hesap gününe karþý uyarý

111 74 Müddessir 31-34 (bkz. 2, 20, 27) Meleklerin görevi, inananlarýn mükâfatý, cehenneme giriþ sebebi

112 17 Ýsrâ
9-50, 63-67, 73-
83, 103-111 (bkz.
146, 121)

Allah’ýn mesajý karþýsýnda insanýn tavrý, ahlâkî ilkeler, þirkin reddi,
Allah’ýn bahþettiði nimetler ve bunlara þükür, vahyin iþlevi

113 40 Mü'min 1-6, 54-62  (bkz. 132) Mesajý inkâr edenlerin akýbeti, kýyametin gerçekliði

114 27 Neml Tamamý 
Mûsâ, Süleymân, Sâlih ve Lût kýssalarý, Allah’ýn birliði, teblið yönte-
mi, kýyamet tasviri

115 39 Zümer 30-38, 54-66
(bkz. 141, 157) Ölüm ve ahiret, tevbe

116 45 Câsiye Tamamý Allah’ýn bahþettiði nimetler karþýsýnda insanlarýn tavýr ve akýbetleri

117-1 64 Tegâbun 1-7  (bkz. 117-2) Allah’ýn sýfatlarý, inkârcýlara cevaplar

Ýniþ Sýra
No

Mushaf
Sýra No

Sûre Adý Ýnen Âyetler Konu
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130-2 27 Kasas
18-46, 85-88
(bkz. 130-1, 174-
1, 174-2 )

Mûsâ kýssasý, vahyin iþlevi

131 73 Müzzemmil 20 (bkz. 79) Gece ibadeti

132 40 Mü’min 7-53, 63-85 (bkz.
113)

Ýnananlarýn ve inkâr edenlerin akýbeti, hesap gününün tasviri, Mûsâ
kýssasý, Allah’ýn sýfatlarý

133 52 Necm 26-33 (bkz. 29, 56) Meleklerin özellikleri, Allah’ýn yüceliði

134 38 Sâd 25-28 (bkz. 66, 86) Var olmanýn amacý

135 18 Kehf 28-58 (bkz. 108,
176)

Ýnanan ve inkâr edenlerin akýbeti, dünya hayatý, vahye karþý insanýn
tutumu

136 31 Lokmân 11-34 (bkz. 100) Lokmân’ýn öðütleri, Allah’ýn nimetleri ve tevhid

137-1 14 Ýbrâhîm
1-40 (6 ve 36
hariç) (bkz. 105,
137-2, 180)

Vahiy ve peygamberliðin iþlevi, hesap günü, þeytanýn itirafý, Allah’ýn
nimetleri, Ýbrâhim’in duasý

1
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IL 137-2 14 Ýbrâhîm 41-42 (bkz. 105,
137-1, 180) Tevhid

138 42 Þûrâ Tamamý Allah’ýn yüceliði ve sýfatlarý, teblið yöntemi, vahyin niteliði
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117-2 64 Tegâbün 8-18 (bkz. 117-1) Hesap gününe karþý uyarý, dünya hayatýnýn sýnavý

118 11 Hûd Tamamý
Allah’ýn mesajý ve nimetleri; Nûh, Hûd, Sâlih, Ýbrâhim, Lût, Þuayb
ve Mûsâ kýssalarý

119 41 Fussýlet 8-36 (bkz. 91,
145)

Allah’ýn yüceliði, Âd ve Semûd kavimlerinin akýbeti, vahiy karþýsýnda
inkârcýlarýn tavrý

120 30 Rûm 27-60 (bkz. 101) Allah’ýn nimetleri ve yüceliði

121 17 Ýsrâ
1-8, 84-102
(bkz. 112, 146)

Ýsrâiloðullarý’na verilen nimetler, vahyin mahiyeti

122-1 7 A‘râf 57-80 (bkz. 122-
2, 155-1, 155-2) Nûh, Hûd, Sâlih, ve Lût kýssalarý

1
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122-2 7 A‘râf
81-154, 176-206
(bkz. 122-1, 155-
1, 155-2)

Lût ve Þuayb kýssalarý, Allah’ýn mesajý ve inkâr edenlere uyarý, Mûsâ
kýssasý, Allah’ýn yüceliði ve tevhid

123 24 Nûr 45-56 (bkz. 163, 190) Tevhide çaðrý, inkârcýlarýn akýbeti

124 22 Hac
18-30, 43-68 
(bkz. 153)

Tevhid, Ýbrâhim’e haccýn emrediliþi, geçmiþ kavimlerin akýbeti,
ahiretteki durumlar

125 6 En‘âm
1-30, 74-82, 105-
117 (bkz. 167, 187)

Allah’ýn mesajý ve nimetleri, kýyamete karþý uyarý, Ýbrâhim’in
mücadelesi, peygamberliðin nitelikleri

126-1 29 Ankebût 1-43 (bkz. 126-2)
Allah yolunda mücadele; Nûh, Ýbrâhim, Lût, Þuayb, Âd, Semûd ve
Mûsâ kýssalarý
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126-2 29 Ankebût 44-69 (bkz. 126-1) Vahyin iþlevi ve özelliði, Allah’ýn nimetleri ve insanlarýn tavrý

127 34 Sebe’ 10-39 (bkz. 158) Dâvûd, Süleymân, Sebe kýssalarý; tevhid, peygamberliðin iþlevi

128 10 Yûnus 72-109 (bkz. 160) Nûh, Mûsâ ve Yûnus kýssalarý; hak dinin özelliði

129 12 Yûsuf Tamamý Yûsuf kýssasý

130-1 28 Kasas 1-17 (bkz. 130-2,
174-1, 174-2) Mûsâ’nýn Firavunla mücadelesi 

Ýniþ Sýra
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Mushaf
Sýra No

Sûre Adý Ýnen Âyetler Konu



44
1

. 
Y

IL

139 2 Bakara

28-37, 186-191
(bkz. 109-1, 109-2,
164, 183-1, 183-2,
192-1, 192-2)

Âdem’in yaratýlýþý, oruç, savaþýn meþruiyet gerekçesi

140 35 Fâtýr 4-45 (9-13, 19
hariç) (bkz. 185) Diriliþin gerçekliði, Allah’ýn ninetleri ve yüceliði

141 39 Zümer 1-29, 39-53 (bkz.
115, 157) Allah’ýn yüceliði, insan psikolojisi, vahyin niteliði ve iþlevi, tevhid

142 47 Muhammed Tamamý Savaþ hukuku, iman edenler ve etmeyenlerin akýbeti

143-1 8 Enfâl 1-44 (bkz. 143-2) Ganimetlerin taksimi, savaþ hukuku ve Allah uðrunda mücadele
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151-2 3 Âl-i Ýmrân 79-176 (bkz. 151-
1, 154)

Ehl-i Kitap’a hitap, Ehl-i Kitap’ýn nitelikleri ve onlarla iliþki, faiz,
Allah’ýn nimetleri ve yardýmý

152 63 Münâfikûn Tamamý Münafýklarýn özellikleri ve onlarla iliþki

153 22 Hac 1-17, 31-42, 69-
78 (bkz. 124)

Kýyamet tasviri, diriliþin gerçekliði, dinin ilkeleri, þirkin reddi, haccýn
simgeleri, savaþ izni, Allah’ýn yüceliði

154 3 Âl-i Ýmrân 1-29, 177-200
(bkz. 151-1, 151-2)

Vahyin niteliði, dünya hayatý ve sýnavý, Allah’ýn yüceliði, inkârcýlara
reddiye

155-1 7 A‘râf 
1-22 (bkz. 122-1,
122-2, 155-2)

Allah’ýn nimetlerini yalanlayanlarýn akýbeti, Âdem kýssasý
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143-2 8 Enfâl 45-75 (bkz. 143-1) Savaþ hukuku

144 61 Saf Tamamý Ýman-eylem uyumu, Allah uðrunda mücadele

145 41 Fussýlet 37-54 (bkz. 91,
119) Allah’ýn iþaretleri, Allah’ýn mesajý ve onu inkâr edenler, insan psikolojisi

146 17 Ýsrâ 55-62, 68-72
(bkz. 112, 121) Þirkin reddi, Allah’ýn azabýna karþý uyarý

147 46 Ahkâf 1-13, 26-27 (bkz.
178-1, 178-2) Tevhid, vahyin niteliði

148 16 Nahl 
35-42, 67-91,
108-120 (bkz.
107, 162)

Þirkin reddi, Allah’ýn nimetleri, teblið yöntemi, ahlâkî ilkeler, haram
kýlma yetkisi

149 5 Mâide 
10-14, 23-29, 37-44 (bkz.
172, 182, 191, 194)

Ýsrâiloðullarý’nýn akýbeti, hýrsýzlýðýn cezasý, Peygamber’i teselli,
Tevrat’ýn özelliði 

150 62 Cum‘a Tamamý Ehl-i Kitap’a uyarý, Cuma namazý

151-1 3 Âl-i Ýmrân 30-78 (bkz. 151-
2, 154) Meryem, Zekeriyyâ, Yahyâ ve Îsâ kýssalarý; Ehl-i Kitap’a hitap
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155-2 7 A‘râf 23-56, 155-175
Âdem kýssasý, tevhid, peygamberlerin iþlevi, inanan ve inkâr eden-
lerin akýbeti, Mûsâ kýssasý

156 59 Haþr Tamamý Savaþ hukuku, tevhid, Allah’ýn yüce isimleri

157 39 Zümer 67-75 (bkz. 115,
141) Þirkin reddi, kýyamet tasviri

158 34 Sebe’ 1-9 (bkz. 127) Kýyametin gerçekliði

159 9 Tevbe 38-71 (bkz. 169,
177) Allah yolunda savaþ, münafýklar ve özellikleri

160 10 Yûnus 1-71 (bkz. 128)
Allah’ýn yüceliði, insan psikolojisi, dünya hayatýnýn niteliði, þirkin
reddi, peygamberin görevi

M E D Ý N E  D Ö N E M Ý
Ýniþ Sýra
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165-2 33 Ahzâb
17-40, 48-52, 56-
62, 69-73 (bkz.
93, 165-1, 193) 

Allah’ýn yardýmý, peygamber eþlerine hitap, inananlarýn nitelikleri,
peygamberin evliliði, ahlâkî ilkeler

166 4 Nisâ 47-60, 130-173
(bkz. 175, 189)

Ehli Kitap’a hitap, adaletle hüküm, münafýklarýn tavrý ve akýbeti,
Ýsrâiloðullarý’nýn tarihi 

167 6 En‘am 
31-73, 83-104,
118-134, 155-164
(bkz. 125, 187)

Hesap günü tasviri, inkârcýlara karþý Peygamber’i teselli, inkârcýlarýn
akýbeti, Allah’ýn yüceliði ve nimetleri, Ýbrâhim ve diðer peygamber-
ler, inkârcýlarýn zihniyeti, haram ve helâller, Allah’ýn yol göstericiliði,
Kur’an’ýn niteliði ve iþlevi

168-1 13 Ra‘d 1-5  (bkz. 168-2) Allah’ýn nimetleri 

7
. 

Y
IL

168-2 13 Ra‘d 6-43 (bkz. 168-1) Ýnkârcýlarýn zihniyeti, Allah’ýn yüceliði ve nimetleri, vahyin niteliði

169 9 Tevbe 72-129 (bkz. 159,
177) 

Kâfir ve münafýklarla mücadele, münafýklarýn zihniyeti ve akýbeti,
savaþ hukuku

170 48 Fetih Tamamý Ýnananlara Allah’ýn desteði, savaþ hukuku, peygamber ve niteliði

171 65 Talâk 8-12 (bkz. 188) Ýnkârcýlara uyarý, Allah’ýn yüceliði

172 5 Mâide 56-88 (bkz. 149,
182, 191, 194) Ehl-i Kitap’la iliþki, onlarýn tavýr ve zihniyeti

173 49 Hucurât Tamamý 
Ýnananlarýn Allah ve Peygamber’e karþý takýnmasý gereken tutumlar,
ahlâkî ilkeler, hakikî iman

174-1 28 Kasas 76-80 (bkz. 130-
1, 130-2, 174-2) Kârûn kýssasý

8
. 

Y
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174-2 28 Kasas 81-84 (bkz. 130-
1, 130-2, 174-1) Kârûn  kýssasý

175 4 Nisâ 1-45, 61-125
(bkz. 166, 189)

Yetimlere muamele, evlilik hukuku, miras hukuku, gayrimeþru iliþki-
lerin cezalarý, ahlâkî ilkeler, karý-koca iliþkisi, içki, Allah’ýn vahyini
çarpýtanlar, münafýklar, savaþ hukuku, öldürmenin cezasý, seferde na-
maz, þirkin reddi

176 18 Kehf 8-27 (bkz. 108,
135) Ashâb-ý Kehf kýssasý

177 9 Tevbe 1-37 (bkz. 159,
169)

Anlaþmalarý bozanlara ültimatom, savaþ hukuku, mescitlere ve Mes-
cid-i Harâm’a iliþkin hükümler, dostluk ilkeleri, þirkin reddi, aylara
dair hükümler

178-1 46 Ahkâf 14-25 (bkz. 147,
178-2) Anne babaya iyilik, helâk edilen kavimler 

5
. 

Y
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161 57 Hadîd Tamamý Allah’ýn yüceliði, hesap günü tasviri, dünya hayatýnýn geçiciliði

162 16 Nahl 91-99 (bkz. 107,
148) Anlaþmalara riayet

163 24 Nûr 1-34 (bkz. 123, 190)
Zina ve iftiranýn cezasý, evlere girme adabý, örtünme, evlenme
hukuku

164 2 Bakara

38-147 (bkz. 109-
1, 109-2, 139,
183-1, 183-2,
192-1, 192-2)

Âdem kýssasý, Ýsrâiloðullarý tarihi, Ehl-i Kitap’la iliþki, Ýbrâhim ve
Ýsmâil kýssasý

165-1 33 Âhzâb 4-6, 9-16 (bkz.
93, 165-2, 193)

Ziharýn reddi, peygamber hanýmlarý ile ilgili hükümler, savaþta
Allah’ýn yardýmý
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183-2 2 Bakara

276-283, 244,
159, 247-254
(bkz. 109-1, 109-
2, 139, 164, 183-
1, 192-1, 192-2)

Faiz yasaðý, borçlanma hukuku, Allah yolunda savaþ, Allah’ýn mesajýný
gizleyenler, Tâlût ve Câlût kýssasý, hesap gününe karþý uyarý

184 60 Mümtehine Tamamý
Allah düþmanlarýyla kurulacak iliþki, Ýbrâhim’in örnek oluþu,
muhacir ve inkârcý kadýnlarla ilgili hükümler

185 35 Fâtýr 1-3, 9, 12, 19
(bkz. 140) Allah’ýn yüceliði ve nimetleri

186 66 Tahrim Tamamý 
Haram kýlma yetkisinin Allah’a ait oluþu, ahirete karþý uyarý, inanan
ve inkâr edenlerden örnekler

187 6 En‘âm 135-154 (bkz.
125, 167)

Müþriklerin zihniyeti, Allah’ýn helâl ve haramlarý, Allah’ýn mesajýnýn
niteliði

188 65 Talâk 1-7 (bkz. 171) Boþanma hükümleri

189 4 Nisâ 46, 174, 126-129
(bkz. 166, 174) Allah’ýn mesajýný çarpýtanlar, karý-koca iliþkileri

190 24 Nûr 35-44, 57-64 (bkz.
123, 163)

Allah’ýn nuru temsili, inananlarýn nitelikleri, inkârcýlarýn amelleri,
Allah’ýn iþaretleri, sosyal ve ailevî iliþkiler

191 5 Mâide
15-22, 45-55
(bkz. 149, 172,
182, 194)

Ehl-i Kitap’a çaðrý ve uyarý; Mûsâ kýssasý; Tevrat, Ýncil ve Kur’an
iliþkisi, inanan ve inkârcýlarýn psikolojileri

192-1 2 Bakara 

256-262 (bkz.
109-1, 109-2,
139, 164, 183-1,
183-2, 192-2)

Dinde zorlama yoktur ilkesi, Ýbrâhim’in mesajý, Allah yolunda harca-
ma ilkeleri

1
1

. 
Y

IL

192-2 2 Bakara

284-286 (bkz.
109-1, 109-2,
139, 164, 183-1,
183-2, 192-1)

Allah’ýn yüceliði, inananlarýn niteliði ve dualarý

193 33 Ahzâb 53-55 (bkz. 93-
165) Peygamber’in evine girme adabý, Peygamber eþlerine hitap

194 5 Mâide 1-9 (bkz. 149,
172, 182, 191)

Allah’ýn helâl ve haram kýldýklarý, hac hükümleri, abdest, þahitlik
hükümleri

9
. 

Y
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178-2 46 Ahkâf 28-35 (bkz. 147,
178-1)

Kur’an’ýn özelliði ve onu inkâr edenler, diriliþin gerçekliði, sabýrlý
olma emri

179 110 Nasr Tamamý Fetih ve zafer müjdesine karþý kulluk

180 14 Ýbrâhîm 6 ve 36 (bkz. 105,
137-1,137-2) Mûsâ kýssasý, Ýbrâhim’in duasý

181 58 Mücadele Tamamý Zýhar hükümleri, ahlâkî ilkeler, sosyal ilþkiler

182 5 Mâide
30-36, 89-120
(bkz. 149, 172,
191, 194)

Âdem’in iki oðlunun kýssasý, Allah düþmanlarýyla savaþ, yemin kefareti,
içki kumar fal oklarý ve putlar ile ilgili ilkeler, hacla ilgili hükümler,
haram kýlma yetkisi, vasiyet hukuku, Îsâ ve havâriler

183-1 2 Bakara

19-27, 153, 160-
185, 192-199,
206-243, 255,
263-275 (bkz.
109-1, 109-2,
139, 164, 183-2,
192-1, 192-2)

Allah’ýn mesajýnýn niteliði ve iþlevi, Allah’ýn iþaretleri, sabýr ve namazla
yardým, inanan ve inkâr edenlerin akýbeti, Allah’ýn birliði ve yüceliði, Al-
lah’ýn çaðrýsýna uymayanlarýn zihniyeti, kýsas, vasiyet emri,  oruç hü-
kümleri,  haram aylar, hac ve umre, Allah’a inanan ve inkâr edenlerin
zihniyeti, dünya hayatýnýn fâniliði, infak, savaþ emri, içki ve kumar, ye-
timlere muamele, hayýz hükümleri, yeminlerle ilgili hükümler, boþanma
hukuku, Allah’ýn sýfatlarý, Allah yolunda harcama ilkeleri, faiz yasaðý
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